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รายงานการวิจัย 
ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียนการสอนผานเว็บที่มีตอ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
                                                                                                    ดร.อุดม  รัตนอัมพรโสภณ 

                                                                                             ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข 
งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2548 

 
 

บทคัดยองานวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมการเรียนแตก
ตางกันระหวางการควบคุมโดยผูเรียนกับการควบคุมโดยโปรแกรม โดยการเรียนการสอนผานเว็บมี
การออกแบบเว็บเพจสองแบบคือ แบบเว็บเพจนอยและแบบเว็บเพจมาก   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   
เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547  ที่ไดจากการสุมอยางงาย จํานวน 120  คน    โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน  4  กลุม ๆ  30 คน  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเปนการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance)  ผลการวิจัยพบวา 

1.   นักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยผูเรียนกับการเรียนการ
สอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยโปรแกรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

2.  นักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจนอยกับการเรียนการ
สอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจมาก    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

3.   นักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมการเรียนแตกตางกันกับการ
เรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจแตกตางกัน    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

4.   ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  ที่สงผลตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทนํา 
 

ระบบอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการเชื่อมโยงถึงกันไดงาย  ระบบอินเทอรเน็ตทําใหสรางขอมูล
ขาวสารบนเครือขายได มีการเชื่อมโยง ถึงกันโดยเฉพาะ เครือขายเวิรลไวดเว็บ  หากการสรางความรู
เปนฐานความรูอยางงาย ๆ บนเครือขาย   เชน การเก็บสะสมในรูปฐานขอมูลเว็บ  เว็บมีขอเดนคือการ
เชื่อมโยง ขอมูลขาวสารตาง ๆ ถึงกันไดงายเสมือนการเชื่อมความรูเขาหากันตามโมเดล 
ความรูอยูแลว การเชื่อมโยงถึงกันและสรางเงื่อนไข สรางรูปแบบ จึงเปนเทคนิคที่สําคัญที่ผูสรางเนื้อ
หาจะตองให ความสําคัญ    ศาสตรแหงการสรางความรู กําลังไดรับความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งบท
บาทของครูผูที่จะใหนักเรียนไดส่ังสมความรูอยางรวดเร็ว เรียนรูและเขาใจไดมาก ตนทุนต่ํา          
(ยืน  ภูวรวรรณ, 2545)   

วิธีการที่ใชในการเรียนการสอนผานเว็บมีดวยกันหลายวิธี   แตนักศึกษาจํานวนมากเห็นวา
การเรียนผานเว็บควรใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนดวยตนเอง  เชน การเปลี่ยนแปลงจอภาพไปยังภาพ
ตอไป ใหผูเรียนไดควบคุมขั้นตอนของการเรียนดวยตนเอง  โดยไดมีโอกาสในการเลือกบทเรียนที่
ตองการเรียนจากเมนูที่กําหนดมาให  ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสกลับมาศึกษาและทบทวนบทเรียนได 
(Bitter, Camuse and Durbin, 1990) ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสควบคุมการเรียนโดยผูเรียน (Learner 
Control)   นักการศึกษาเห็นวาการสอนใหนักเรียนไดมีความรูโดยจัดใหเปนระบบ มีลําดับขั้นตอน
อยางชัดเจน  จะชวยใหผูเรียนไดมีการเรียนรูไดอยางถูกตองโดยมีการควบคุมการเรียนโดยโปรแกรม 
(Program Control)   เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูเรียนไดเรียนอยางผิด ๆ  โดยลําดับขั้นการเรียนรูไมจําเปน
ตองอาศัยโครงสรางของเนื้อหาวิชา   แตตองอาศัยโครงสรางทางจิตวิทยาในแงของความซับซอนของ
พฤติกรรมที่เรียกวา ทักษะการคิด (Intellectual Skill) หมายถึง ความสามารถในการจะกระทําส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งได  (Gegne’, 1977) การสอนโดยใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนดวยตนเอง      หรือจะใหควบคุม
โดยโปรแกรม   ยังตองคํานึงวาเมื่อสอนไปแลวผูเรียนจะนําเอาความรูนั้นไปใชประโยชน  หรือนําไป
ใชแกปญหาในชีวิตจริงไดหรือไมจึงจะเปนจุดมุงหมายที่แทจริง    
 ขณะที่การออกแบบการสอนในการเรียนการสอนผานเว็บโดยเฉพาะการใชเว็บ  จึงตองเขาใจ
ถึงคุณลักษณะของตัวส่ือ   ซ่ึงมีผลตอการออกแบบเพื่อนําไปใชในการสอน  อยางเชน นีลลเซน 
(Nielsen, 1997) ยืนยันวา การอานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรจะอานได  25 % ของการอานจาก
หนากระดาษ ซ่ึงจะเห็นไดวาจะอานไดชากวาและไมมีใครจะมานั่งอานเนื้อหาจากคอมพิวเตอรได
นาน   เนื่องจากการอานจากหนาจอคอมพิวเตอรจะมีผลมากตอสายตาของผูเรียน   ขณะที่ ลีเมย 
(LeMay, 1995)   แนะนําวา  การจัดเนื้อหาหนาจอภาพควรมีจํานวนมาก โดยเนื้อหาควรมีขอความอยู
อยางตอเนื่อง    เนื้อหาที่มีจํานวนมากในหนึ่งหนาก็จะงายในการพิมพออกมา   ขอความที่เปนบท
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ความก็สามารถจัดทําเหมือนกระดาษในลักษณะที่ยาวเพื่อใหงายตอการพิมพ    การที่ตองหยุดตาม
ความยาวของหนาจอภาพ   หรือการพิมพที่ตองพิมพทีละหลายไฟลแยกกัน  จะดูเหมือนกับการอานที่
ตั้งใจจะใหอานเหมือนกับอานนิตยสาร    ทําใหขาดความตอเนื่องของการอาน    ฮอรตันและคณะ 
(Horton and others, 1996)  ก็สนับสนุนแนวคิดที่วาเนื้อหา  ควรจะใหผูใชสามารถที่จะพิมพขอความ
หรือสรางขอความในหนาจอไดเหมือนหนังสือขนาดเล็ก ๆ  จะเห็นไดวามีความแตกตางกันทางความ
คิดในการออกแบบเนื้อหาสําหรับหนาจอคอมพิวเตอร   บางกลุมจะเห็นวาหนาจอคอมพิวเตอรควรจะ
มีจํานวนเว็บเพจมากเพื่อใหไดเนื้อหาที่สมบูรณ   ในขณะที่บางกลุมเห็นวาควรจะมีเนื้อหานอยและมี
เว็บเพจจํานวนนอย ๆ   เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาไดอยางครบถวนครอบคลุม 
 ดังนี้การเรียนการสอนผานเว็บในแบบที่ผูเรียนควบคุมโดยผูเรียนเอง  และการสอนที่ควบคุม
โดยโปรแกรม   โดยที่ปริมาณของเนื้อหาในการเรียนซ่ึงจัดทําเปนเว็บเพจ  ควรจะมีเนื้อหาเฉพาะที่
เปนสาระสําคัญ ไมตองมีเว็บเพจจํานวนมาก หรือควรมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณและมีรายละเอียดให
ครบถวนสําหรับผูเรียนโดยการสรางเว็บเปนจํานวนมาก  จะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม
จึงเปนเรื่องที่จะตองศึกษา     เพื่อใหการออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บจะไดทราบวาตอไปวาควร
จะออกแบบในลักษณะที่ควบคุมโดยผูเรียนหรือควบคุมโดยโปรแกรม   และควรจะมีปริมาณของเนื้อ
หาภายในเว็บเพจเทาไหรจึงเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน     รวมถึงลักษณะการควบคุมการเรียน
กับการออกแบบของเว็บเพจมีความสัมพันธที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนหรือไม   จึงเปนประเด็น
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    ระหวางการเรียนการสอน 
ผานเว็บที่ควบคุมการเรียนโดยโปรแกรม กับควบคุมการเรียนโดยผูเรียน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหวางการเรียนการสอน 
ผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจนอยและการออกแบบเว็บเพจมาก 
 3.  เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธระหวางการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  ที่มีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1.  นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนผานเว็บที่มีวิธีการควบคุมการเรียนตางกัน มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
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2.  นักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจตางกัน  มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 

3.   การควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  มีปฏิสัมพันธตอกัน 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 

1. ประชากร 
     ประชากรที่ใชศึกษาเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนสาธิต”พิบูล

บําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547 
2.  กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต”พิบูล

บําเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547  ที่ไดจากการสุมอยางงาย จํานวน 120  
คน    โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน  4  กลุมคือ 

   2.1 นักเรียนกลุมที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บ  ดวยวิธีการควบคุมการเรียนโดยผู
เรียน  ที่มีการออกแบบเว็บเพจนอย   จํานวน 30  คน 

   2.2 นักเรียนกลุมที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บ  ดวยวิธีการควบคุมการเรียนโดยผู 
เรียน  ที่มีการออกแบบเว็บเพจมาก   จํานวน 30  คน 

    2.3 นักเรียนกลุมที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บ  ดวยวิธีการควบคุมการเรียนโดย
โปรแกรม  ที่มีการออกแบบเว็บเพจนอย   จํานวน 30  คน 

2.4 นักเรียนกลุมที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บ  ดวยวิธีการควบคุมการเรียนโดย 
โปรแกรม  ที่มีการออกแบบเว็บเพจมาก   จํานวน 30  คน 
 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

    ตัวแปรตน  ทําการศึกษา 2 วิธี คือ  
    1. การเรียนการสอนผานเว็บที่มีวิธีการควบคุมการเรียน 2 วิธี คือ 

    1.1 การควบคุมโดยผูเรียน (Learner Control) 
1.2  การควบคุมโดยโปรแกรม (Program Control)  

2.  การออกแบบเว็บเพจ   2   แบบคือ 
2.1 การออกแบบเว็บเพจนอย  
2.2 การออกแบบเว็บเพจมาก 

 
 ตัวแปรตาม ไดแก 
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1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน 
2.  ผลของปฏิสัมพันธระหวางวิธีการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1.  การสรางบทเรียนสําหรับการเรียนการสอนผานเว็บ เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน จํานวน      
4 แบบ  มีลําดับขั้นดังตอไปนี้ 

1.1   ทําการวิเคราะหเนื้อหาของอินเทอรเน็ตเบื้องตนนํามากําหนดวิธีการและออกแบบ 
ข้ันตอนการสอน   โดยใหเนื้อหาที่ใชในการสอนเปนเนื้อหาเดียวกันทั้งสี่แบบ 
       1.2    นําผลการวิเคราะหมาเขียนเปนแผนภาพมโนทัศน (Concept Mapping)  เพื่อแสดง
ความสัมพันธและการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา  เพื่อนําไปออกแบบเว็บ 

     1.3    สําหรับการออกแบบการควบคุมโดยผูเรียน  จะกําหนดการเชื่อมโยงเนื้อหาอิสระ 
ตามแผนภาพมโนทัศน  ใชรูปแบบการออกแบบในลักษณะใยแมงมุม (Spider)  เชื่อมโยงถึงกันไดทั้ง
หมดทุกเว็บเพจ   แสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1  แสดงเว็บเพจแบบควบคุมโดยผูเรียน 

      1.4  เขียนลําดับขั้นของการเรียนในลักษณะที่เปนลําดับตอเนื่องเปนขั้นตอน   แสดงการ
เชื่อมโยงเนื้อหา (Content Network)   เพื่อการออกแบบการควบคุมการเรียนโดยโปรแกรม   โดยเปน
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ลําดับขั้น (Sequential)  ไมสามารถเชื่อมโยงไดโดยอิสระ   ผูเรียนจะเขาสูเนื้อหาไดโดยการไปยังหนา
ถัดไปดวยปุม NEXT  และกลับไปหนาที่ผานมาดวยปุม BACK   ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2  แสดงเว็บแบบควบคุมโดยโปรแกรม 
 

1.5 การสรางเว็บเพจที่มีการออกแบบเว็บเพจนอยหรือการออกแบบเว็บเพจมาก  จะใช 
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   คัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่จําเปนมาสรางเปนเว็บไซตที่มีการ
ออกแบบเว็บเพจนอย     สวนเนื้อหาสมบูณทั้งหมด  จะนํามาสรางเปนเว็บเพจแบบการออกแบบเว็บ
เพจมาก 

1.6 การสรางเว็บไซตวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน โดยใช 
โปรแกรมสําเร็จรูป  Macromedia Dreamweaver MX   โดยสรางตามวิธีการที่กําหนดให   โดยมีรูป
แบบของเว็บในลักษณะแบบควบคุมโดยผูเรียนและแบบควบคุมโดยโปรแกรม 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  จํานวน 30 ขอ  มีวิธี 
การดังตอไปนี้ 

2.1 วิเคราะหจุดมุงหมายของเนื้อหา  สรางแบบทดสอบตามลําดับขั้นวิธีการสอนเนื้อหา 
อินเทอรเน็ตเบื้องตน โดยสรางขอสอบ   จํานวน 60 ขอ 



 7

2.2 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่สรางขึ้นไปทําการทดสอบ     กับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญแหงมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่เคยเรียนเรื่อง อินเทอรเน็ต
เบื้องตนมาแลว    

2.3 จากนั้นนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู     ไปทําการทําการวิเคราะหหาความยากงาย  
อํานาจจําแนก โดยเลือกใชขอสอบที่มีคาความยากงายตั้งแต 0.20 - 0.80   และอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.25 ขั้นไป และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR 20 Kuder-Richardson  (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ. 2536 : 166-168)    โดยคาความเชื่อมั่น  0.84   
 
แบบแผนการทดลอง 
 
               ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research)   ใชแบบแผนการทดลอง
ในแบบ 2x2 Factorial Designs (Spector, 1993 : 48-62)  โดยแบงกลุมผูเรียนตามตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  1  แสดงการแบงกลุมผูเรียน 
 

วิธีการควบคุม  การออกแบบ 
เว็บเพจนอย 

การออกแบบ
เว็บเพจมาก 

 
รวม 

การควบคุมโดยผูเรียน 
การควบคุมโดยโปรแกรม 

 30 
30 

30 
30 

60 
60 

รวม  60 60 120 
 
ขั้นตอนการดําเนินทดลอง 
 

1.  ขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือวิจัย (Try out) นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบ
กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จากนั้นนําคะแนนของกลุมทดลองทั้งหมด  มาทําการวิเคราะห
ความยากงาย  อํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  คัดเลือกขอสอบเพื่อการวิจัยที่มีความยาก
งาย  อํานาจจําแนกเหมาะสม จํานวน 30  ขอ 

2.  ขั้นตอนการทดสอบเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนผูวิจัยนําเว็บที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
การออกแบบและการสรางเว็บพิจารณา  ประเมินความเหมาะสมของเว็บในการวิจัย   จากนั้นนําไป
ทดลองกับกลุมทดลองขนาดเล็กเพื่อหาขอบกพรองของเว็บ   เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
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3.  ขั้นตอนการแบงกลุมตัวอยาง   นํารายชื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
โรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ”    มหาวิทยาลัยบูรพา     มาทําการสุมอยางงายโดยการจับฉลากเลือกนัก
เรียนเพื่อเปนกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน 

4.  ทําการทดลองจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โดยใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
ไดเรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บ  เมื่อผูเรียนไดเรียนบทเรียนเสร็จแลว  ใหนักเรียนทําแบบ
ทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Post-test) จํานวน 30 ขอ ในทันที หลังการทดลอง จากนั้นนําขอมูล
ไปวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ   
 
การวิเคราะหขอมูล  
 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาตัวแปร 2 ตัว คือการควบคุมการเรียน 2 วิธี คือการควบคุมโดยผู
เรียน และการควบคุมโดยโปรแกรม  กับการออกแบบเว็บเพจ 2 แบบ คือการออกแบบเว็บเพจนอย 
และการออกแบบเว็บเพจมาก   การวิเคราะหใชสถิติดังนี้ 

1.  การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก  
     1.1 คาเฉลี่ย  
     1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2.   การวิเคราะหความแปรปรวนของรูปแบบการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจ 

ใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Variance)  
3.   การวิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ SPSS-PC  Version 10 

สรุปผลการวิจัย 
1.   นักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยผูเรียนกับการเรียนการ

สอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยโปรแกรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

2.   นักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจนอยกับการเรียน
การสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจมาก   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติ 

3.   นักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมการเรียนแตกตางกันกับการ
เรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจแตกตางกัน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4.  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  ที่สงผลตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมการเรียนแตก
ตางกันระหวางการควบคุมโดยผูเรียนกับการควบคุมโดยโปรแกรม โดยการเรียนการสอนผานเว็บมี
การออกแบบเว็บเพจสองแบบคือ แบบเว็บเพจนอยและแบบเว็บเพจมาก  รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธของ
การเรียนการสอนผานเว็บระหวางแบบการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  พบวาไมสอด
คลองกับสมมุติฐานการวิจัยในทุกขอ   คณะผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. การที่ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดย 
ผูเรียนกับการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยโปรแกรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตก
ตางกันนั้น   ไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย     อันเนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไม
สามารถเลือกเรียนไดอยางรวดเร็ว        เหมือนกับที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Pridemore, 1994 : 4042)     การเลือกเนื้อหาที่จะเรียนแตละเรื่องก็จะตองรอการแสดงผลของเนื้อหา     
การควบคุมการเรียนการสอนผานเว็บโดยผูเรียนแมจะสามารถเลือกเรียนในแตละเนื้อหาไดตาม
ตองการ   โดยไมตองเรียนไปตามลําดับขั้นแตก็ตองรอคอยการแสดงผลของเนื้อหาที่ผานเว็บ   เชน
เดียวกันกับการเรียนการสอนผานเว็บที่ควบคุมโดยโปรแกรมที่กําหนดใหผูเรียนตองเรียนตามลําดับ
ขั้น    โดยไปยังหนาถัดไปหรือกลับไปยังหนาที่ผานมาแลวเทานั้น       ขณะเดียวกับเนื้อหาที่ใชในการ
เรียนเปนเนื้อหาที่ไมซับซอน  ทําใหไมเกิดปญหากับการเรียนการสอนผานเว็บ   (ธีระ ตั้งวิชาชาญ 
และคณะ, 2545)    

เนื่องจากสมมุติฐานการวิจัยตั้งขึ้นตามการวิจัยทางดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แสดง
ใหเห็นวาการควบคุมโดยผูเรียนกับการควบคุมโดยโปรแกรมในคอมพิวเตอรชวยสอนจะใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน   ไมเปนไปตามการศึกษาของ ยง และวี (Yong and Wee, 1996 : 25-
35)   ที่ไดศึกษาการควบคุมการเรียน 2 แบบคือ แบบที่ควบคุมโดยผูเรียนกับแบบที่ควบคุมโดย
โปรแกรมในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา แตกตางกัน  ซ่ึงการควบคุมโดยผูเรียนมีเนื้อหาการ
เรียนที่ตอเนื่องกัน  แตผูเรียนเลือกไดวาจะเรียนอะไรอยางไร  การควบคุมกระทําโดยตัวผูเรียนเอง  ใน
ขณะที่แบบการควบคุมโดยโปรแกรม  ผูเรียนที่ตองเรียนจากเนื้อหาที่ตอเนื่องกัน ตามลําดับขั้นของแต
ละเรื่องโดยไมมีทางเลือกใหผูเรียน  บางงานวิจัยก็แสดงใหเห็นวา การควบคุมโดยโปรแกรมมีผลการ
เรียนรูที่สูงกวา การควบคุมโดยผูเรียน  ยอง (Yong, 1993 : 234-241)   

เมื่อศึกษาจากผลการวิจัยทางดานการเรียนการสอนผานเว็บ   ผลการวิจัยสอดคลองกับการ
ศึกษาของ  จิตติมา พุทธเจริญ (2543 : บทคัดยอ)  ที่พบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
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เร่ือง "การปฐมพยาบาล" จากเว็บเพจแบบเนื้อหาเลื่อนลงในหนาเดียว (Scrolling) กับเว็บเพจแบบเนื้อ
หาเปลี่ยนทีละ หนา (Page to Page) แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เพราะวิธีการ
ออกแบบในลักษณะที่ไปทีละหนาเปนการออกแบบในลักษณะที่เปนการควบคุมโดยโปรแกรม    ทํา
ใหผลการเรียนรูไมแตกตางจากการเรียนแบบเว็บเพจแนวยาวหนาเดียว     
 แนวโนมของคะแนนเฉลี่ยจะพบวานักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบ
คุมโดยผูเรียนมีระดับคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่มีการควบคุมโดยโปรแกรมเพียงเล็กนอย  แตไมพบ
ความแตกตางในทางสถิติ    แนวโนมที่ปรากฎแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนผานเว็บแบบที่ควบ
คุมโดยผูเรียนเปนการใหอิสระกับผูเรียนในการที่จะศึกษาไดตามความตองการของผูเรียน     ผูเรียน
สามารถเลือกหัวขอการเรียนไดตามความตองการ   โดยไมตองเรียนไปตามลําดับขั้นเหมือนกับการ
เรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยโปรแกรม      ผูเรียนมีอิสระในการเรียนก็สามารถเรียนรูได
อยางมีความหมาย  จดจําไดงายและสะดวกที่จะไปในหัวขอตาง ๆ ของเนื้อหา   คะแนนเฉลี่ยที่จะได
จึงสูงกวาแบบที่ควบคุมโดยโปรแกรม 

2.  ผลการวิจัยที่พบวานักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจ
นอยกับการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจมาก    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตาง
กันนั้น   ไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย    จากการออกแบบเว็บเพจที่ใชในการวิจัยมีจํานวนเว็บ
เพจแตกตางกันคือ  การออกแบบเว็บเพจนอยจะมีเว็บเพจจํานวนเพียง 5 เว็บเพจ  มีแตเนื้อหาสาระ
สําคัญเทานั้น   ขณะที่การออกแบบเว็บเพจมากจะมีเว็บเพจจํานวน 30 เว็บเพจ   มีเนื้อหาสาระและราย
ละเอียดเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตครบถวนสมบูรณ    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจึงควรแตกตางกันเพราะการออกแบบเว็บเพจนอยจะมีประโยชนกับผูเรียน  (Hall, 1998) ใน
การเรียนรู   
 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่เรียนจากการเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมโดยผู
เรียน  ที่มีการออกแบบเว็บเพจนอย  พบวามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด    แสดงใหเห็นวาการออกแบบเว็บ
เพจที่มีจํานวนหนาเว็บเพจนอยและเนนเฉพาะเนื้อหาสําคัญเทานั้น   ไมตองมีรายละเอียดมากนัก  จะ
ทําใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาอยางมีแกนสาร   ไมจําเปนตองจําจดรายละเอียดที่เปนการขยายความของ
เนื้อหาชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางรวดเร็วและตรงตามวัตถุประสงคของเนื้อหาที่นําเสนอ    ผล
คะแนนเฉลี่ยจึงออกมาสูงกวาดานอื่น ๆ    เปนแนวโนมที่ดีในการออกแบบเว็บเพจวา  ควรออกแบบ
เว็บเพจใหมีจํานวนนอยและมีเนื้อหาสาระสําคัญก็เพียงพอ     เพราะผูเรียนที่เรียนจากการเรียนการ
สอนผานเว็บยอมไมตองการอานหนาจอภาพนาน    เปนไปตามแนวคิดของ   ฮอลล (Hall, 1998)    ที่
วาเนื้อหาไมจําเปนตองมีมากจนทําใหผูเรียนเบื่อหนาย       โดยเฉพาะการนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอร
นานเปนสิ่งที่ผูเรียนไมสามารถทนอยูไดตลอดเวลาเหมือนกับการอานหนังสือ       



 11

การออกแบบการสอนในเว็บชวยสอนโดยเฉพาะในสื่ออยางเว็บจึงตองเขาใจถึงคุณลักษณะ
ของตัวส่ือ   ซ่ึงมีผลตอการออกแบบเพื่อนําไปใชในการสอน  อยางเชน นีลลเซน (Nielsen, 1997) ยืน
ยันวา การอานขอมูลจากหนาจอคอมพิวเตอรจะอานได  25 %   ของการอานจากหนากระดาษ  ซ่ึงจะ
เห็นไดวาชากวา   ในสวนการเรียนจะชากวาถึง 50%    เนื่องจากการอานจากหนาจอคอมพิวเตอรจะมี
ผลมากตอสายตาของผูเรียน     การออกแบบเว็บเพจจํานวนนอยจะทําใหผูเรียนไดอานสาระสําคัญ
ของเนื้อหาในบทเรียนไดอยางครอบคลุม   มากกวาการอานเนื้อหามากในเว็บเพจจํานวนมาก    แมผล
การวิจัยจะไมพบความแตกตางขอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางจํานวนเว็บเพจนอยกับเว็บเพจ มาก  
แตก็เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ 

3.   การเรียนการสอนผานเว็บที่มีการควบคุมการเรียนแตกตางกัน      กับการเรียนการสอน
ผานเว็บที่มีการออกแบบเว็บเพจแตกตางกัน   แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ         ไมได
กําหนดไวในสมมุติฐาน   เพียงแตเปนการนําเอาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการควบคุมการ
เรียนที่แตกตาง    กับการออกแบบเว็บเพจที่แตกตางกัน   มาทําการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบหาเหตุ
ผลของการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจวามีลักษณะผิดปกติหรือไม    เมื่อการควบคุมการ
เรียนและการออกแบบเว็บเพจไมพบความแตกตางกัน    ก็จะสงผลไปถึงปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้งสองดวยเชนกัน   เปนการยืนยันกระบวนการของการวิจัย    ไมถือเปนตัวแปรที่ตองศึกษา   เปน
เพียงขอสังเกตของการวิจัยเทานั้น 

4.   การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  พบวาไมมีปฏิ
สัมพันธระหวางวิธีการควบคุมการเรียนกับการออกแบบเว็บเพจ  ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน   ไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย     เนื่องจากคะแนนการควบคุมการเรียนในแบบ
การควบคุมโดยผูเรียนและการควบคุมโดยโปรแกรมไมพบความแตกตาง    และการออกแบบเว็บเพจ
ในลักษณะที่มีเว็บเพจนอยและเว็บเพจมากก็ไมพบความแตกตาง    โดยชวงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมหางกันมากนัก   และมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ  ทั้งการควบคุมโดยผูเรียน
และการควบคุมโดยโปรแกรม     มีแนวโนมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเมื่อเรียนจากการออก
แบบเว็บเพจนอยทั้งสองกลุม     สวนการควบคุมโดยผูเรียนและการควบคุมโดยที่เรียนจากการออก
แบบเว็บเพจมากมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาทั้งสองกลุมเชนกัน    ทําใหไมพบปฏิสัมพันธระหวางการ
ควบคุมและการออกแบบเว็บเพจ     
 
 
 
 
 



 12

 
บทสรุป  
 ขอสรุปที่ไดจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนผานเว็บสามารถจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนควบคุมไดดวยตนเอง  หรือกําหนดใหโปรแกรมควบคุมการเรียนก็ได  ไมสง
ผลตอการเรียนรูของผูเรียน      สําหรับการออกแบบเว็บเพจใหมีจํานวนนอยหรือจํานวนมากก็ไมมีผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนเชนกัน     แตก็มีขอสังเกตที่เห็นไดชัดเจนวาการออกแบบเว็บเพจนอยและมี
เฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญเทานั้นจะชวยใหคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกวาการออกแบบเว็บเพจมาก  
เพราะความสนใจของผูเรียนมีจํากัดในจัดการเรียนการสอนผานเว็บ    การออกแบบเว็บเพจนอยจะทํา
ใหการควบคุมการเรียนโดยผูเรียนหรือโดยโปรแกรมไมมีผลตอผูเรียน   จากการวิจัยทําใหไดพบตัว
แปรอื่น ๆ ที่นาสนใจที่ยังไมมีการศึกษา     อันจะนําไปสูองคความรูของการออกแบบและพัฒนาเว็บ
เพื่อการเรียนการสอน     เพื่อที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป 
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หองสมุดอิเล็คทรอนิคสกับการบริหารองคความรู : 

บทบาทของหองสมุดและบรรณารักษวิชาชีพในยุคขอมูลขาวสาร 
 ทัดชา ตุนสกุล* 

 
ในยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) ซ่ึงเทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนา ตลอดจน

การพัฒนาทางดวนขอมูล (Information Superhighway) ทําใหการบริหารหองสมุดเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการภายใน การใหบริการ รูปแบบและวัสดุที่ใหบริการ โดย
หองสมุดมีแนวโนมที่จะพัฒนาจากหองสมุดกระดาษ (Paper Library) ไปสูหองสมุด
อัตโนมัติ(Automated- Library) และหองสมุดอิเล็คทรอนิคส (Electronic Library) ตามลําดับ  แมวา
ปจจุบันหองสมุดในสถาบันการศึกษาสวนใหญยังเปนแบบผสมระหวาง   หองสมุดอัตโนมัติและ
หองสมุดอิเล็คทรอนิคสก็ตาม  พัฒนาการของหองสมุดอิเล็คทรอนิคสถือวาเปนการปฏิวัติวงการ
หองสมุด และจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในสังคมเศรษฐกิจที่เนนองคความรู (Knowledge Based 
Economy)หองสมุดและบรรณารักษวิชาชีพจึงเปนสวนสําคัญในการบริหารองคความรู 
(Knowledge Management)        และผลักดันใหองคกรอยางเชนมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัยและ การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บทความนี้มุงที่จะแสดงใหเห็นวา ในยุคขอมูลขาวสาร  บรรณารักษมืออาชีพจะตองพัฒนาตนเอง
จากการเปนผูที่เคยทํางานหลังฉากไปเปนผูมีสวนสําคัญในการจัดการองคความรู   โดยจะตอง
พัฒนาคุณสมบัติที่บรรณารักษพึงมี เพื่อใหเปนบรรณารักษมืออาชีพและสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว    
Electronic Library and Knowledge Management: 
The Role of Libraries and Librarianship in the Information Age. 
Tadcha Toonsakul 

Because telecommunication technologies in the information age are highly developed, 
and the information superhighway is increasingly relevant to organisations of  

 
*บรรณารักษระดับ6หองสมุดคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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all types, libraries have been compelled to change their internal management structure,services 
and forms of material provided. It can be clearly seen that traditional ‘paper libraries’ have in 
large part been transformed into ‘automated libraries’ and ‘electronic libraries’. However, at 
present, most libraries in Thailand, including university libraries, have mixed characteristics of 
‘automated libraries’ and ‘electronic libraries’. The emergence of electronic libraries, therefore, 
can be described as a revolution because it supports and promotes a knowledge based economy 
and learning organizations. As far as the management of libraries is concerned, librarians need to 
transform their roles from working behind the scenes to become partners in ‘knowledge 
management processes’. In short, librarians need to develop new competencies that will enable 
them to work and manage professionally. With new competencies, librarians will be able to 
contribute greatly to the success of universities in carrying out their principal functions: learning, 
teaching, research and academic services.     

 
ในยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) ความรูเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอความสําเร็จของ

บุคคล        และองคกรในระยะยาว และทําใหองคกรมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ความรูซ่ึงถือ
เปนทรัพยสิน (Knowledge Assets) ที่สําคัญขององคกรจะอยูในรูปของฐานขอมูล แฟมเอกสาร 
หนังสือ ตําราทางวิชาการ ตลอดจนกระจัดกระจายอยูทั่วองคกร รวมทั้งความรูสวนบุคคลของผู
ปฏิบัติงานดวย หองสมุดและบรรณารักษมืออาชีพ จึงจําเปนตองรูวา ทรัพยสินองคความรูเหลานั้น
มีอะไรบาง รูวิธีบริหารจัดการและใชองคความรู เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด ในยุคขอมูลขาวสาร
นี้ บทบาทของนักบริหารขอมูลขาวสารมืออาชีพและบรรณารักษ (Information Professionals and 
Librarians) ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง   ดังที่  M. F.Lenox  (1997)  ไดกลาววา   ในยุคขอมูลขาว
สารซึ่งมีทางดวนขอมูลขาวสาร (Information Superhighway) ถือวาเปนทั้งโอกาสและสิ่งที่ทาทาย
สําหรับบรรณารักษวิชาชีพ และผลของการเปลี่ยนแปลงทําใหนักวิชาชีพดานขอมูลขาวสารตอง
พัฒนาความสามารถของตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวย 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของหองสมุดสมัยใหม 
โดยเฉพาะหองสมุดอิเล็คทรอนิคส รวมทั้งบทบาทของหองสมุดและบรรณารักษวิชาชีพตอการ 
บริหารองคความรู   ซ่ึงถือเปนเรื่องที่มีความจําเปนมากในยุคขอมูลขาวสารและในสังคมเศรษฐกิจที่
อาศัยองคความรู (Knowledge Based Economy) โดยใชมุมมองของบรรณารักษวิชาชีพ และเสนอวา
บรรณารักษจะตองพัฒนาบทบาทใหม เพื่อชวยเสริมใหองคกรตางๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดใช
ประโยชนสูงสุดจากองคความรูที่มีอยูในการบริหารงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล  
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หองสมุดในยุคขอมูลขาวสาร: พัฒนาการการใชเทคโนโลยีในหองสมุด  
กอนที่จะกลาวถึงบทบาทของบรรณารักษมืออาชีพในยุคขอมูลขาวสาร บทความนี้จะเริ่ม 

ดวยการทบทวนพัฒนาการของหองสมุดสมัยใหม ความสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีในการ  
ใหบริการของหองสมุด  Michael Buckland (1992) ไดแบงบริการหองสมุดสมัยใหมออกเปน  3 
ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินงานของหองสมุด ( Technical 
Operations) ซ่ึงรวมถึงการจัดหาทรัพยากร การประมวลวัสดุส่ิงพิมพ (Processing) การวิเคราะห
ทรัพยากร (Cataloging) และการบริการยืมคืน (Circulating)  และลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ 
หรือวัสดุที่หองสมุดใหบริการ  

Michael Buckland เห็นวา     แมหองสมุดจะมีขนาดใหญขึ้นและใหบริการกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีที่นํามาใชในการดําเนินงานของหองสมุดก็ซับซอนและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น     แตจากการสํารวจวารสาร College and Reserach Library และวารสาร Library Journal 
ในศตวรรษที่  20  พบวา      กรอบความคิดที่นําเสนอสามารถใชอธิบายพัฒนาการของหองสมุด
สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ  ในตารางที่ 1 สามารถอธิบายลักษณะของหองสมุดสมัยใหมทั้ง 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. หองสมุดที่ใหบริการในรูปสิ่งพิมพเปนหลักหรืออาจจะเรียกวา “หองสมุดกระดาษ”   
(Paper Library) เปนหองสมุดแบบดั้งเดิมที่กระบวนการดําเนินงาน (ทั้งดานการจัดซื้อ การประมวล
ผลวัสดุ การทํารายการสืบคน  และการบริการยืมคืน)  ยังใชระบบเอกสาร  และบัตรรายการเปน
สวนใหญ  และวัสดุที่ใหบริการสวนใหญยังอยูในรูปของสิ่งพิมพเปนหลัก 

 
 

ตารางที่ 1 Technological Bases of Library Operations and Materials 
Types of Libraries Technical Operations Library Materials 
Paper Library Paper Paper 
Automated Library Computer Paper 
Electronic Library Computer Electronic Media 
ที่มา Michael K. Buckland (1992) Redefining Library Services : A Manisfesto. The American 
Library Association 

 
2. หองสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) เปนหองสมุดที่เร่ิมมีการนําคอมพิวเตอรเขา

มา ชวยในกระบวนการดําเนินงาน แตทรัพยากรสารสนเทศซึ่งหองสมุดใหบริการสวนใหญยังอยู
ในรูปของสิ่งพิมพแบบตางๆ  และสื่อส่ิงพิมพที่เหมือนกับกระดาษ    (Paper-Like Media)    ถือวา
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อยูในขั้นเริ่มพัฒนามาตั้งแต   20-30 ปที่แลว  หองสมุดในมหาวิทยาลัยสวนใหญในประเทศไทย
อาจจัดอยูในกลุมนี้ 

3.หองสมุดอิเล็คทรอนิคส   (Electronic Library) เปนหองสมุดที่นําระบบอิเล็คทรอนิคส 
เขาไปใชในการดําเนินงานของหองสมุดแทบทุกดาน    (ทั้งดานการจัดซื้อ  การประมวลผลวัสดุ 
การทํารายการสืบคน และการบริการยืมคืน) และทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดใหบริการก็อยูใน
รูปของอิเล็คทรอคสเปนสวนใหญ  เนื่องจากหองสมุดอิเล็คทรอนิคสมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
และการใหบริการของหองสมุดอยางหลีกเล่ียงไมได  ในหัวขอถัดไป ผูเขียนจะอธิบายคุณลักษณะ
บางประการของหองสมุดประเภทนี้โดยละเอียด 

 
หองสมุดอิเล็คทรอนิคส (Electronic Library )  
1. การบริหารหองสมุดอิเล็คทรอนิคส   

การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการดําเนินงานและการใหบริการหองสมุด ตลอดจนพัฒนา 
การของสื่อส่ิงพิมพอิเล็คทรอนิคส เปนการสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ เกี่ยวกับวิธีการ 
ใหบริการของหองสมุด (Radical Change in the Mean of Library Services)  แมวาเมื่อไมนานมานี้ 
หองสมุดอัตโนมัติจะไดนําวิธีการจัดรายการเอกสารทางออนไลน (Online Catalogue)   มาใช แต
เปาหมายหลักก็เพียงเพื่อใหผูปฏิบัติงานในหองสมุดทํางานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึง
ถือเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปในระดับการวิวัฒนาการ สวนหองสมุดอิเล็คทรอนิคส
ที่มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส  (Electronic Form)   ถือเปนการเปลี่ยนแปลงแบบ
การปฏิวัติสําหรับวงการหองสมุด เพราะมีผลกระทบโดยตรงตอการจัดบริการและการใชบริการ
หองสมุด ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาในชั้นนี้ มีดังตอไปนี้  

1.1 เอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคส (Electronic Documents)  
เอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคสนั้นตางจากสิ่งตีพิมพ หนังสือหรือไมโครฟลมทั่วไป  โดยอาจ

สรุปลักษณะเดนๆของเอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคส ไดดังนี้  
1.1.1. ไมใชขอมูลซ่ึงเก็บไวเฉพาะที่จุดใดจุดหนึ่ง (Electronic documents are not localised) 

ผูใชสามารถใชหรือเขาถึงขอมูลจากจุดที่อยูไกลๆ ได (Can be used from a distance) หากมีระบบ
โทรคมนาคมสื่อสารเชื่อมโยง 

1.1.2. สามารถใชไดมากกวา 1 คน ในเวลาเดียวกัน more than one person at a time)  
1.1.3 สามารถใชไดหลายทาง (Can be used in more different ways) และทําสําเนาไดโดย 

งาย 
 1.1.4 เอกสารขอมูลที่เก็บในรูปแบบอิเล็คทรอนิคสมีความยืดหยุน สามารถที่จะทบทวน 
ปรับปรุงแกไข จัดรูปแบบและการนําเสนอใหม หรือการรวมเอกสารเขาดวยกันไดงาย เพียงผูใชมี
ทักษะการพิมพ (Word Processing) ก็สามารถใชระบบขอมูลอิเล็คทรอนิคสไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.1.5. เอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคสจัดเก็บไดสะดวกและมีขนาดกะทัดรัด ซ่ึงตางจาก
เอกสาร และส่ิงตีพิมพอ่ืนๆ 

ปจจุบันการจัดทําและจัดเก็บขอมูลในรูปแแบบอิเล็คทรอนิคสแพรหลายมากขึ้นโดยเฉพาะ 
สํานักพิมพทางวิชาการตางๆไดจัดทําขอมูลอิเล็คทรอนิคสเพื่อใหผูรับบริการเขาไปใชไดผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอร ในสวนของหองสมุดเองก็มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้ง
หนังสือและตําราทางวิชาการตางๆใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็คทรอนิคสมากขึ้น     เพราะนอกจาก
จะชวย อํานวยความสะดวกในการใหบริการหองสมุดแลว คาใชจายในการเก็บรักษาขอมูลประเภท
นี้ ยังต่ํากวาการเก็บรักษาสิ่งตีพิมพประเภทอื่นดวย 

1.2  กระบวนการจัดการบริหารหองสมุดอิเล็คทรอนิคส 
 การจัดการกับขอมูลอิเล็คทรอนิคสเพื่อมุงสูการเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิคส     นั้นก็ไม
แตกตางจากหลักการจัดการขอมูลเอกสารสิ่งพิมพทั่วไปกลาวคือ จะตองมีระบบดังตอไปนี้  

1.2.1. การวิเคราะหเอกสารอิเล็คทรอนิคส  โดยคํานึงถึงประเภทของขอมูล  (text) วาเปน
ขอมูลชนิดใด เวอรช่ันไหน โดยเอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคสจะตองมีมาตรฐาน 

1.2.2  การจัดเก็บขอมูลในที่ซ่ึงผูใชสามารถเขาไปใชได  
1.2.3. มีการใชหมายเลขเอกสารเพื่อเชื่อมโยงกับเครือขายระบบขอมูลอิเล็คทรอนิคส (call 

numbers) ซ่ึงผูใชบริการตองสามารถติดตอไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องหรือจาก Work 
Stations ไมวาจะอยูที่ใด 

1.2.4 มีระบบฐานขอมูลบรรณานุกรม ( ฺBibliographic Database) ที่ครบถวน และเชื่อมโยง 
กับขอมูลอยางถูกตอง เปนที่นาสังเกตวา บรรณารักษและผูใชบริการหองสมุดทางวิชาการของ 
สถาบันการศึกษาสวนใหญมักจะคุนเคยกับแนวคิดเรื่องหองสมุดอิเล็คทรอนิคสบางแลวไมมากก็
นอย ผานทางการคนหาขอมูลผานฐานขอมูลบรรณานุกรม จึงถือไดวาการมีเอกสาร (Text) ในรูป
ของอิเล็คทรอนิคส เปนกาวสําคัญในการพัฒนาจากหองสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ไปสู
การเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิคส (Electronic Library) ตัวอยางผลกระทบที่สําคัญในเรื่องนี้ไดแก 
การออกแบบการแสดงผลสารสนเทศ และการคนฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Access 
and Catalog Design)   

 
หองสมุดสมัยใหม: ระบบลูกผสมท่ีเนนการบริการลูกคา 

แนวคิดเรื่องหองสมุดอิเล็คทรอนิคสมีความสําคัญ เพราะวัสดุที่หองสมุดจะใหบริการใน
อนาคตจะอยูในรูปของขอมูลที่อานไดจากเครื่องอานหรือเครื่องคอมพิวเตอร (available in 
machine-readable form)   และผูใชบริการจะตองมีชองทางในการเขาถึงขอมูล แนวคิดนี้ ทําให
หลายฝายคิดตอไปวา    ทายที่สุดแลวหองสมุดจะใหบริการวัสดุตีพิมพกับสิ่งพิมพอิเล็คทรอนิคส 
ในสัดสวนเทาใด บางคนซึ่งมีหัวกาวหนากวานั้นเชื่อวาในอนาคต หองสมุดที่ไรกระดาษ  
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(Paperless Library) จะมีความแพรหลาย  แตเรื่องเหลานี้ยังตองขึ้นอยูกับระดับความสามารถของ 
หองสมุดที่จะจัดชองทางการเขาถึงขอมูลอิเล็คทรอนิคส ใหกับผูใชบริการไดมากนอยเพียงใดดวย
ทุกวันนี้หองสมุดในมหาวิทยาลัยสวนใหญในประเทศไทยมีลักษณะเปนหองสมุดอัตโนมัติมากขึ้น 
รวมทั้งมีแนวโนมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิคสได แตเนื่องจาก
เอกสารสิ่งตีพิมพ (รวมทั้งฟลมตางๆ) คงจะยังไมหมดไปจากหองสมุดโดยงาย จึงเปนที่แนนอนวา 
หองสมุดสมัยใหมในปจจุบันจะเปนการผสมผสาน             ระหวางหองสมุดอัตโนมัติกับหองสมุด
อิเล็คทรอนิคส  ดังนั้นหนาที่ของผูบริหารหองสมุดและบรรณารักษวิชาชีพจะตองเตรียมวางแผน
การใหบริการหองสมุดใหสอดคลองดวย  โดยมีขอควรคํานึงดังตอไปนี้  

1. ในเมื่อเอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคสมีความสําคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ    ตอกระบวนการเรียน
การสอนและการวิจัย ดังนั้นจะตองจัดใหผูใชเขาถึงขอมูลอิเล็คทรอนิคสอยางทั่วถึงและเหมาะสม  
และตองพยายามพัฒนาหองสมุดอัตโนมัติใหเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิคส          โดยถือวาหองสมุด
อิเล็คทรอนิคส เปนสิ่งเพิ่มคุณคาใหกับกระบวนการศึกษาวิจัย 

2. หองสมุดตองใหบริการทั้งเอกสารสิ่งตีพิมพและเอกสารอิเล็คทรอนิคส   ดังนั้นจะตอง
วางแผนวาในอนาคต  สัดสวนของการใหบริการจะเปนเทาใด   โดยคํานึงถึงความตองการของผูใช 
บริการเปนหลัก 

3.ระบบหองสมุดอิเล็คทรอนิคสชวยขยายขอบเขตการใหบริการของหองสมุดใหกวางขวาง
ขึ้น     และเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและการใหบริการจากการที่ผูใชตองไปขอบริการจากเจาหนาที่ 
หองสมุดแบบเผชิญหนา (One-On-One Service by Library Staff)  ไปสูการบริการตัวเอง (From 
Service To Self Service)   แตการจะบรรลุเปาหมายดังที่วานี้ได    หองสมุดอิเล็คทรอนิคสจะตองจัด 
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)     เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการเขาถึงขอมูล 
อิเล็คทรอนิคสไดอยางทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสม 

 
หองสมุดสมัยใหมกับการบริหารองคความรู (Knowledge Management)  

ความรู คือ ขอมูลขาวสารที่มีการสกัด (Extracted) กล่ันกรอง (Filtered) และจัดรูปแบบ 
(Formatted) อยางใดอยางหนึ่ง ความรูแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ความรูเฉพาะตัว (Tacit 
Knowledge) และความรูที่เปดเผยอยางเปนทางการ (Explicit Knowledge) องคกรมักจะใชทั้ง ความ
รูที่เปนทางการและความรูเฉพาะตัว การบริหารความรูจึงถือเปนสาขาวิชาหนึ่งที่เกี่ยวของกับ การ
กําหนด บริหารจัดการ และแบงปนทรัพยสินองคความรูในหนวยงานทั้งที่มีอยูอยางเปนทางการ 
และประเภทที่เปนความรูสวนบุคคล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การบริหารองคความรูนั้นใชประโยชน 
จากสิ่งที่มีและรูอยูแลว และผูที่มีสวนสําคัญตอการบริหารองคความรูก็คือบรรณารักษมืออาชีพ 
 
บทบาทของบรรณารักษวิชาชีพกับการบริหารองคความรู 
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ที่ผานมาบรรณารักษวิชาชีพปฏิบัติหนาที่สนับสนุนซึ่งไมถือวาเปนภารกิจหลักขององคกร
แตปจจุบันบรรณารักษจะตองปรับบทบาทใหมในฐานะที่เปนบุคลากรแหงองคความรู (Knowledge 
Workers) ซ่ึงไมไดทํางานประจําอยางเดียว (Administrative workers)  แตตองทํางานที่อาศัยทักษะ
และเทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะ (High Level Skills and Expertise)  ดังนั้น งานของบรรณารักษจึง
ไมใชแคการเก็บรักษาดูแลขอมูลเทานั้น แตจะตองทํางานเคียงบาเคียงไหลกับผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (Technology Experts) และผูใชบริการในการกําหนดนโยบาย โครงสราง 
ระบบและกระบวนการ เพื่อสรางบรรยากาศและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization)  โดยสรุปแลว ในยุคขอมูลขาวสาร ซ่ึงหองสมุดกําลังพัฒนาไปสูการเปน
หองสมุดอิเล็คทรอนิคสนั้น     บรรณารักษจะตองเปนผูที่สามารถกลั่นกรอง   และกระจายขอมูล
ขาวสารองคความรู เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรู และพัฒนาทักษะในการเรียนรูและการวิจัย 
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาไดตั้งเปาหมายไวดวย  
 
สมรรถนะของบรรณารักษมืออาชีพในยุคขอมูลขาวสาร 

เมื่อเทคโนโลยีและการดําเนินงานของหองสมุดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เพื่อกาวไปสูการ 
พัฒนาหองสมุดอิเล็คทรอนิคส  บรรณารักษและผูเชี่ยวชาญดานขอมูลขาวสารก็ตองปรับบทบาท
ของตนเองโดยการพัฒนาสมรรถนะ  ที่จําเปนในการเปนหุนสวนสําคัญในการบริหารองคความรู
ในยุคขอมูลขาวสาร Griffiths and Kings (1985)       อธิบายความหมายของคําวา     สมรรถนะ     วา
ประกอบดวยความรู      ทักษะ   และทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานอยางมีประสิทธิผล  
แมวายังไมมีผลการวิจัยที่ชัดเจนวา       บรรณารักษมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญดานขอมูลขาวสารใน
ประเทศไทย ควรมีสมรรถนะประเภทใดบาง ในที่นี้จึงขอยกผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศ  ศึกษา
สมรรถนะของบรรณารักษในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปรและ
ตะวันออกกลางมาเปนแนวทาง  

 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของบรรณารักษมืออาชีพในยุคขอมูลขาวสาร 

 สมรรถนะสําหรับบรรณารักษมืออาชีพ ( Competencies for Public Librarians)  
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

มีความรูในเรื่องนโยบายและกระบวนการบริหารหองสมุด ตลอดจนผลกระทบ 
(Knowledge of Library policies, procedures and implications) 
ความรูในเกี่ยวกับบริการทุกประเภทของหองสมุด 
Knowledge of Library Services offered 
การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการทํางานเปนทีม 
Working Together as part of team 
ใหบริการลูกคาหรือผูมาใชบริการหองสมุด 
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5. 
 
 
6. 
7. 
8. 
 
 
9. 
  

Customer Service 
การบริหารบังคับบัญชาลูกนอง รวมถึงการมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินและราย
งานผลการปฏิบัติงาน (Staff supervision (assigning work, monitoring and appraising 
performance and reporting)  
การจูงใจผูปฏิบัติงาน (Motivating staff) 
มีความมุงมั่นที่จะใหบริการลูกคา (Commitment to customer service) 
การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ (Professionalism) 
มีความรูเกี่ยวกับเครือขายอิเล็คทรอนิคส และเทคโนโลยีขอมูลขาวสารสมัยใหม(Knowledge of 
Electronic Networks and mew information technology) 
สมรรถนะเดิมๆ (Traditional Competencies) อยางเชน 
 มีทักษะในการบริหารแหลงขอมูล (Collection Management Skills) ตลอดจนทักษะการสืบคนหา
และคนคืน( Information searching and Retrieving ) 

 
จากตารางที่ 2 ผูเขียนไดรวบรวมผลการวิจัยจากตางประเทศซึ่งมีขอสรุปคลายคลึงกันวา 

บรรณารักษและผูเชี่ยวชาญดานขอมูลขาวสารวิชาชีพในยุคขอมูลขาวสาร  จะตองมีสมรรถนะ 
หลากหลาย และเพื่อรองรับการพัฒนาไปสูระบบหองสมุดอิเล็คทรอนิคส บรรณารักษจึงควรตองรู
และเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารหองสมุดอยางถองแท และใหความสําคัญกับการใชเครือขาย
อิเล็คทรอนิคสและเทคโนโลยีขาวสารขอมูลสมัยใหม ขอสังเกตประการหนึ่ง จะเห็นวา สมรรถนะ
เดิมๆ ตามที่นักวิชาการหลายคนไดเคยศึกษาไวก็ยังคงมีความสําคัญในฐานะ ที่เปนสวนหนึ่งของ
ทักษะพื้นฐานของวิชาชีพบรรณารักษ 
 
สรุป 

บทความนี้ไดแสดงพัฒนาการของหองสมุดสมัยใหมโดยใชกรอบความคิดของ Michael 
Buckland ซ่ึงอธิบายวาเทคโนโลยีขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอรที่หองสมุดนํามาใชในการบริหาร 
และใหบริการ  ตลอดจนรูปแบบของวัสดุที่หองสมุดใหบริการ  แสดงใหเห็นวา     หองสมุดกําลัง
มุงหนาไปสูการเปนหองสมุดอิเล็คทรอนิคส แมวาปจจุบันหลายแหงยังมีลักษณะเปนลูกผสม
ระหวางหองสมุดอัตโนมัติ  และหองสมุดอิเล็คทรอนิคสก็ตาม  ผูเขียนไดอธิบายคุณลักษณะบาง
ประการของการบริหารหองสมุดอิเล็คทรอนิคส โดยใหความสําคัญกับเอกสารขอมูลอิเล็คทรอนิคส 
(electronic documents) และกระบวนการจัดการ  

นอกจากนี้บทความนี้ยังเสนอวา  พัฒนาการของหองสมุดสมัยใหม เปนสิ่งจําเปนสําคัญ
การบริหารองคความรู (Knowledge Management) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในระบบเศรษฐกิจที่อาศัย
องคความรู     (Knowledge Based Economy)    โดยบรรณารักษและนักวิชาชีพดานขอมูลขาวสาร
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จะตองปรับบทบาทของตนเอง เพื่อเปนหุนสวนสําคัญในการจัดการบริหารองคความรูในองคกร 
เพื่อใหองคกรอยางเชน มหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในดานการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ทายที่สุดบทความนี้เสนอใหบรรณารักษวิชาชีพพัฒนาสมรรถนะของตนเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร 
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เสนทางการจัดการสารสนเทศสูการจัดการความรู 
ประยุกตจากหลักการวิเคราะหหมวดหมู 

นันทา  วิทวุฒิศักดิ์* 
 
1. ความสําคัญ 
 อนาคตของประเทศไทยอยูที่การเติบโตทางปญญาไมใชเติบโตทางเศรษฐกิจ… ที่ผานมาโลก
ทั้งโลกระงมไปดวยคําวา การเติบโตทางเศรษฐกิจ แลวก็วัดความเจริญกันดวยอัตราความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ…เพื่อเศรษฐกิจมนุษยสามารถทําการรุนแรงใดๆก็ไดเชน กอสงครามเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ 
หรือพยายามรุกรานเขาไปแยงชิงทรัพยากร ความเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีขอจํากัด และนําไปสูปญหา
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงได   ตรงกันขามกับความเติบโตทางปญญา   ซ่ึงไมมีขอจํากัด 
ยิ่งเติบโตยิ่งดีและนําไปสูความเจริญโดยรอบดานอยางสมบูรณ ในความเติบโตทางปญญา ไมใชไมมี
การพัฒนาเศรษฐกิจ แตเปนเศรษฐกิจที่มีปญญาเปนตัวตั้ง ในกวา 100 ปที่ผานมา คนไทยตกอยูใน
ความครอบงําทางปญญา การพัฒนามาจากฐานแหงความไมมีหรือเราไมคุนเคย ทําไดยากและทําดวย
การขาดความมั่นใจ ถาเราทําอะไรจากสิ่งที่เราเคยทําและคุนเคย เราจะมีความมั่นใจ… ในยุทธศาสตร
ทางปญญา สังคมไทยตองสามารถสลัดออกจากความครอบงําและการถูกสะกดไปสูความเปนไท และ
ไปสูฐานแหงความมั่นใจ เราตองมีปญญาสรางความมั่นใจแหงชาติ (ประเวศ  วะสี, 2546 : 5-6,11) 
ปญญาที่จะสรางความมั่นใจแหงชาติคือปญญาที่มาจากการสรรคสรางองคความรูทองถ่ิน 
 การสรรคสรางองคความรูทองถ่ินดวยคนในทองถ่ินไมใชไมเด็ดไมเดียวที่สามารถแกวิกฤต
เศรษฐกิจ   วิกฤตสังคม     เพราะการสรรคสรางองคความรูมีวิวัฒนาการที่ตองอาศัยการเรียนรู 
ประสบการณของตนเองและจากการศึกษาจากบุคคลอื่น รวมทั้งตองอาศัยเวลา ความตอเนื่อง และ
ปจจัยที่สําคัญที่สุดอีกปจจัยหนึ่งคือผูสรรคสรางตองมีขีดความสามารถ ดานการวิเคราะห สังเคราะห 
โดยยึดหลักภูมิสังคมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชใหไดผลึกความรูที่เหมาะสม
กับแตละบริบท 
 งานวิจัยหลายๆชิ้นสรุปตรงกันวา จุดบกพรองที่หลายๆ องคกรมีในการพัฒนาระบบการจัด
การความรูก็คือ องคกรเหลานั้นมักจะลืมถามตัวเองวาตองการบริหารหรือจัดการความรูอะไรและเพื่อ
อะไร (บดินทร  ริจารณ 2546 : 32) 
 

 
 * อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 
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2. ความหมายของขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา 
ความหมายของขอมูล 
(Data) 
• 

• 

• 

หมายถึง ขอเท็จจริง 
หรือการอธิบายปรากฎการณ
อยางใดอยางหนึ่ง (Haag, 
2000:31) 

ขอมูลหมายถึงคํา 
อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ กิจกรรมหรือ ธุร
กรรม ซ่ึงไดรับการบันทึก 
จําแนก และเก็บรักษาไว โดยที่
ยังไมไดเก็บใหเปนระบบเพื่อที่
จะใหความหมายอยางใดอยาง
หนึ่งที่แนชัด (Turban et al., 
2001: 17) 

ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่ 
แทนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน
องคการหรือส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพกอนที่จะมีการจัดระบบ
ใหเปนรูปแบบที่คนสามารถเขา
ใจและนําไปใช
ได(Laudon&Laudon, 1999:8) 
• ขอมูลอาจจะเปน 
ตัวเลขตัวอักษร สัญลักษณ รูป
ภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว
ก็ได ( Stair and Reynolds, 
1999:6) 
• ขอมูล คือ ขอความจริง 
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
อาจเปนตัวเลข หรือขอความที่
ทําใหผูอานขอมูลทราบความ
เปนไป หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
(สุชาดา    กีระนันทน, 2542:4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประ 
มวลผล 

ความหมายของสาร
สนเทศ 
(Information) 
• สารสนเทศ  
หมายถึงขอมูลที่ไดรับ
การจัดระบบเพื่อใหมี
ความหมายและมีคุณคา
สําหรับผูใช (Turban et 
al , 2001 : 17 ; laubon 
& Laudon, 1999:8) 
• สารสนเทศคือ 
ขอมูลที่มีความหมาย

บริบท(context)ที่เกี่ยว
ของ(Haag et al., 
2000:20) 
• สารสนเทศคือ 
ขอความรูที่ประมวลได
จากขอมูลตางๆ ที่เกี่ยว
ของในเรื่องนั้นจนได 
ขอสรุปเปนขอความรูที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนไดโดยเนนที่
การเกิดประโยชนคือ
ความรูเกิดเพิ่มขึ้นกับผู
ใช (สุชาดา กีระนันทน, 
2542:5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรู     
การ
วิเคราะห 
การ


ความเขาใจ 

ความหมายของความรู  
Knowledge 
• ความรู คือ สาร 
สนเทศบวกกับโนวฮาว 
(Know-how)สารสนเทศ
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่
จะทําใหเกิดความรู เราตอง
เขาใจ วิธีที่ดีที่สุดในการใช
สารสนเทศในการแกปญหา 
ในการผลิตสินคาหรือ
บริการ (Kogut&Zander, 
1992 อางใน Lucas, 2000 : 
31) 
• ความรูประกอบ 
ดวยขอมูลหรือสารสนเทศที่
ไดรับการจัดระบบและ

เขาใจ ประสบการณ การสั่ง
สมการเรียนรู และความ
เชี่ยวชาญ ซ่ึงสามารถนําไป
ใชสําหรับการแกปญหา
ปจจุบันหรือการดําเนินงาน
ได (Turban et al., 2001:17) 
• ความรูคือ ความรับ 
รูและความเขาใจในชุดของ
ระบบสารสนเทศและการที่
จะนําสารสน เทศไปใชให
เกิดประ โยชนในการ
สนับสนุนการ
ทํางาน(Stair&Reynolds, 
1999:6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การเช่ือม
โยง 
รูนอกตัว+
รูในตัว 
จริยธรรม 

ปญญา Wisdom  
ปญญา คือ การรู
อยางเชื่อมโยง  
• รูนอกตัวและ 
รูในตัวอยางมี จริย
ธรรม 
• คุณภาพของ 
ความฉลาด 
• พลังของความ 
ถูกตองหรือการ
กระทําที่ดีบนพื้น
ฐานทางความรู 
ประสบการณ และ
ความเขาใจ 

สังเคราะห
เฉพาะภายใต

ประมวลเพื่อนําไปสูความ
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2.การสรรคสรางองคความรูทองถิ่น 
องคความรู เกิดจากการเรียนรู ผนวกกับประสบการณของตนเองและการศึกษาจากบุคคลอื่น  

หากไมมีการบันทึกไวในสื่อรูปใดรูปหนึ่งและเก็บไวใหชนรุนหลัง ความรูนั้นจะสูญหายไป สวน
ความรูที่เกิดจากการบันทึกบนสื่อตางๆ (Recorded knowledge) ที่มนุษยไดรับรูจากนักโบราณคดีเกิด
ขึ้นมานานกวา 5,000 ปมาแลว มีรูปแบบในการเขียนแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 2.1) รูปภาพ 
(Pictographic) 2.2) เครื่องหมายตางๆ ใชแทนความคิด (Ideographic) 2.3) ตัวสะกดใชแทนการออก
เสียง (Phonographic) ส่ือที่ใชเขียนมีหลายชนิด เชน เยื่อไม ผา เปลือกไม หนังสัตว แผนดินเหนียว 
แผนหินหรือแผนโลหะ ปจจุบัน นี้คงเหลือแผนดินเหนียว แผนหิน หรือแผนโลหะเทานั้น สวน
อุปกรณที่ใช ไดแก โลหะที่มีปลายแหลม วิธีบันทึกความรู ไดแก การสลักหรือจารึกบนสื่อประเภท
ตางๆ (สุนีย  กาศจํารูญ, 2544: 3) ในบริบทสังคมไทยจําเปนตองสรรคสรางองคความรูโดยเอาปญหา
ทองถ่ินหรือส่ิงที่คุนเคยเปนตัวตั้งแลวสรรคสรางใหเหมาะสมกับแตละทองถ่ิน กฤษณา วงษาสันต 
(2542:261-264) ไดใหแนวคิดวา ภูมิปญญาไทยมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถายทอดองค
ความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถ่ินตางๆ แลวพัฒนาเสือกสรร ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิด
ทักษะและความชํานาญที่สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดภูมิ
ปญญา (องคความรูใหม) ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมส้ินสุด 

3.1 ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของภูมิปญญาไทย มีดังนี้  
3.1.1 ความรูเดิมในเรื่องนั้นๆ ผสมผสานกับความรูใหมที่ไดรับ 
3.1.2 การสั่งสม การสืบทอดของความรูในเรื่องนั้น 
3.1.3 ประสบการณเดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณหรือประสบการณใหมได 
3.1.4 สถานการณที่ไมมั่นคง หรือ มีปญหาที่ยังหาทางออกไมได 
3.1.5 รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ 

3.2 ลักษณะของภูมิปญญาไทย มีดังนี้ 
3.2.1 ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ 

(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 
3.2.2 ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม 

และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3.2.3 ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยาง ในวิถีชีวิต 
3.2.4 ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู เพื่อ

ความอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม 
3.2.5 ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเรื่อง

ตางๆ 
3.2.6 ภูมิปญญาไทยมีลักษณะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง 
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3.2.7 ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาทางสังคม 
3.3 ฐานคิด  พิทยา  วองกุล ไดกลาวในคํานําของหนังสือฐานคิดสูเสนทางเลือกใหมของสังคม 

ไทย ของศาสตราจารย เสนห  จามริก (2541 : คํานํา) โดยใหแนวคิดวาฐานคิดมีอยู 4 ฐานที่เปนหลัก
สําคัญ ไดแก ฐานเศรษฐกิจ ฐานชุมชน ฐานปญญา และฐานสภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงลวนปฏิสัมพันธและ
เกื้อกูลกันดังนี้ แนวทางการสรางองคความรู 

3.3.1 ฐานคิดทางดานเศรษฐกิจ อาจารยเสนหลงไปสูชุมชนชนบท รวมคิดรวมงานกับ 
ปราชญชาวบาน กอตั้งโรงเรียนชุมชนอีสานขึ้น เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูทางการผลิตภูมิปญญา
วัฒนธรรมบนหลักการเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง    มีเงินทุนของตนเอง    และสรางปจจัยพื้นฐานการผลิต
ที่สําคัญ ไดแก น้ํา ดิน ปุย และความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชสัตว ซ่ึงจะเปนฐานชีวิตของ
ชาวบานใหพึ่งพิงตัวเองได จากนั้นก็ยกระดับขึ้นสูเศรษฐกิจชุมชนที่เฉล่ียรายได มีเงินทุน การ
ประกอบธุรกิจ และ อุตสาหกรรมชุมชนตามลําดับ 

3.3.2 ฐานชุมชน  เปนเรื่องพลังและผลประโยชนรวมกันของชุมชน ในการพัฒนาหรือ 
ประกอบการแลวเฉลี่ยผลโดยแบงปน เพื่อการอยูรวมกันอันเปนฐานดานอาหารปจจัยส่ีที่ชุมชนพึ่งพา
ตัวเอง พัฒนาตนเองใหเขมแข็ง ยั่งยืนในอนาคต และหากฐานชุมชนเขมแข็ง ชุมชนชนบทก็จะเปน
ฐานอาหารใหชุมชนเมือง แลชุมชนชนบทก็จะไมแตกแยก 

3.3.3 ฐานทางปญญา บนหลักการเคารพภูมิปญญาทองถ่ิน นํามาปรับใชใหสอดคลองกับ 
ความรูสมัยใหม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เปดเวทีการแลกเปล่ียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางกวาง
ขวาง สรางเครือขายทางปญญาของชุมชนชนบท ในดานการศึกษาการวิจัย อาจารยเสนหพยายามเรียก
รองผลักดันใหนักวิชาการในสถาบันการศึกษาทองถ่ินลงมาศึกษาวิจัยเร่ืองที่เอื้อประโยชนตอการ
สรางฐานชุมชน 

3.3.4 ฐานดานสิ่งแวดลอม เนนทัศนะที่มองเห็นความหลากหลายของสรรพชีวิตเปนความ 
งาม พึ่งพากันและอยูรอดรวมกัน อาจารยเสนห จามริกจะสนับสนุนการพัฒนาที่คํานึงถึงความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพื่อสรางความสมดุลและความยั่งยืนตอสังคมมนุษย 

ในอนาคต  หากวาการพัฒนาทั้งส่ีฐานนี้เติบโตขึ้นได ผลยอมกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง   และระบบนิเวศตามไปดวย    และหากสังคมไทยสามารถสรางฐานคิดนี้ขึ้นไดจริง 
กฎแหงกรรมรวมจะเบงบานเปนความดีงามของชุมชนหรือสังคมที่เราคนไทยพึงปรารถนา 
4 แนวทางการสรรคสรางองคความรู 

ปจจุบันบรรณารักษ นักสารสนเทศ หากปฏิบัติหนาที่เชนเดิมๆ เปนการเพียงพอแลวหรือ การ 
บริการคนคืนและสงตอความรูบนสื่อตางๆ ไปยังผูใชนี้มีเทคโนโลยีเขามาชวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิชาชีพบรรณารักษ นักสารสนเทศ อาจจะขาดหายไปเพราะ ศักยภาพของเทคโนโลยีเขามาทดแทนคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความอยูรอดบรรณารักษและนักสารสนเทศจะตองพัฒนาตนเองในคน
ตางๆ ดังนี ้
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4.1 เพิ่มศักยภาพในหนาที่ โดยการสรรคสรางองคความรูดังนี้ 
ยอนรอยการสรรคสรางองคความรู    ในอดีตซ่ึงในบริบทสังคมไทยมีตัวอยางในการ 

สรรคสรางองคความรูที่ควรแกการยกยองและดําเนินรอยตาม คือ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
และพระยาอนุมานราชธน ทั้งสองทานนี้สรรคสรางความรูดวยการสืบคนขอมูลปฐมภูมิ จดบันทึก นํา
มาจัดระบบ เรียบเรียง สรรคสรางเปนองคความรูที่เหมาะสมกับบริบทไทยสรรคสรางองคความรูได
จากตัวอยางนี้พอจะประมวลเนนแนวทางสรรคสรางองคความรูไดแก 

4.1.1 ทบทวนวรรณกรรมปฐมภูมิ (Primary Source) เพื่อเปนแนวทางในการแกะรอย สืบ 
คน รวบรวม เรียบเรียง จากแหลงเรื่องราว 

4.1.2 ทบทวนวรรณกรรมประเภทปฐมภูมิ  วิเคราะห  สังเคราะห  สกัดแนวคิด สรรคสราง 
แนวคิดหรือองคความรูใหมๆ  ซ่ึงในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    ถาไดขอมูลครบถวน
ก็สามารถสรรคสรางองคความรูทุติยภูมิได 

4.1.3 ทบทวนวรรณกรรมประเภททุติยภูมิSecondary Source และตติยภูมิแลวTertiary  
4.1.4 Source ดําเนินการตามขอ 4.1.1 หรือ 4.1.2 

4.2 ในฐานะบรรณารักษและหรือนักสารสนเทศที่อยูทามกลางสารสนเทศที่หลากหลายรูปลักษณ 
ระบบ สาระ และหลายหลากระดับคุณภาพและคุณคา นาจะตองมีบทบาท รวบรวม จัดระบบและนํา
ส่ือสารสนเทศใหถึงผูใชที่มีความตองการที่ซับซอนไดอยางครบถวน เพื่อใหผูใชนําสารสนเทศเหลานี้
ไปสรรคสรางองคความรูที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย หรือเปดเวทีการแลกเปลี่ยนเพื่อใหสาร
สนเทศพบกับผูที่ตองการอยางกวางขวาง และสรางเครือขายทางปญญาของชุมชน 

4.3 การจัดหมวดหมูความรูในจักรวาลอยางมีระบบ (Chen, 1981 : 209) มีทั้งการจัดหมวดหมู 
ที่เปนแบบระบบปฏิบัติการและระบบการจัดหมวดหมูทฤษฎีรวมทั้งการจัดหมวดหมูแบบมีการแบง
ลําดับขั้นจากกวางไปสูแคบ เปนตน การจัดหมวดหมูเหลานี้มีลักษณะเปนสถาปตยกรรมขององค
ความรู กลาวคือทําใหเห็นโครงสรางและความเชื่อมโยงขององคความรู บรรณารักษและสารสนเทศ
นาจะใชสถาปตยกรรมความรูเหลานี้เปนฐานในการสรรคสรางองคความรู ซ่ึงอาจดําเนินการไดดังนี้ 

4.3.1 สถาปตยกรรมการจัดหมวดหมู เชน การวิเคราะหหมูแบบฟาชิท การวิเคราะหหมวด 
หมูลําดับขั้นของความรู การวิเคราะหหมวดหมูแบบเฉพาะเจาะจง ฯลฯ เปนแนวทางในการรวบรวม
จัดระบบวิเคราะห สังเคราะหเรียบเรียงเปนความรูใหม 

4.3.2 หลักการจัดประเภทความรูในยุคโลกาภิวัตน เชน การใชหัวเร่ืองในการวิเคราะหสาร 
สนเทศ ศัพทสัมพันธ ดรรชนี และการทํารายการออนไลน เปนแนวทางในการรวบรวมจัดระบบ
วิเคราะห สังเคราะหเรียบเรียงเปนความรูใหม 
สถาปตยกรรมการจัดหมวดหมูและหลักการจัดประเภทความรูในยุคโลกาภิวัตน เปนแนวทางหรือ
พิมพเขียวในการสรรคสรางองคความรูไดเปนอยางดี บรรณารักษและหรือนักสารสนเทศจะตอง 
 



 30

สรางความมั่นคงและความกาวหนาใหกับวิชาชีพไดอยางเปนพลวัตดวยการยอนรอยแลวตอ
ยอดภูมิปญญาไทยที่สอดคลองกับบริบทและยุคสมัย 
5. บทบาทของบรรณารักษและนักสารสนเทศกับการสรางองคความรู 

บรรณารักษทําหนาที่ประสานงาน จัดหาความรูหรือสารสนเทศใหแกผูอานไมวาจะเปนทาง
ตรงหรือทางออม ทามกลางปริมาณความรูหรือสารสนเทศที่มีเปนจํานวนมากและอยูในสื่อที่มีหลาย
รูปแบบ การจัดการขอมูลของบรรณารักษไดแก การจัดหา การจัดเก็บ การคนคืน การเขาถึง ขอมูล
ตางๆ ตลอดจนการบริการในรูปแบบตางๆ จําเปนตองทําใหมีประสิทธิภาพ บรรณารักษไมสามารถ
ตอบคําถามทุกขอในทุกสาขาได แตบรรณารักษมีหนาที่สังเคราะห-วิเคราะห (Synthesizing 
analysing) และเปนตัวแทน (Agent) หรือส่ือกลาง (Mediator) ระหวางผูอานและสื่อที่บันทึก หรือ
ระหวางสื่อและผูอาน ดร.เพียช  บัสเลอร (Butler, 1933) กลาววาหนาที่ของบรรณารักษประกอบดวย
การรวบรวมความรูในสังคมและสงตอไปยังผูใช โดยมีความรูบนสื่อตางๆ เปนพื้นฐาน ปจจุบัน
ปริมาณของสารสนเทศมีจํานวนมากและกระจัดกระจายอยูตามสื่อสารสนเทศหลายประเภท การสืบ
คนขอมูลมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพบรรณารักษจะตองทํา
หนาที่ดังตอไปนี้ (สุนีย  กาศจํารูญ, 2544) 

5.1 เขาใจภาษา ความตองการของผูใชและกระบวนการสื่อสาร การสงขอมูล การถายทอดและ 
การนําความรูผานไปใหผูใช 

5.2 กระบวนการ ความรูบนสื่อสารสนเทศจะถูกนํามาวิเคราะห สังเคราะหและสงตอไปยังผูใช 
โดยการใชเทคโนโลยีเขาชวยเพื่อใหเขาถึงขอมูลตางๆ เรียกวา การควบคุมบรรณานุกรม 
(Bibliographic control) ไดแก 

5.2.1 การจัดทําบรรณานุกรม 
5.2.2 การวิเคราะหหมวดหมูและบัตรรายการ 
5.2.3 งานสืบคนทางออนไลน (Online) 
5.2.4 งานสืบคนโดยใชหัวเร่ืองตางๆ  
5.2.5 งานดรรชนีและสาระสังเขป 
บรรณารักษจําเปนตองใชวิธีการตางๆ ดังกลาวเพื่อใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน ทัน 

สมัย รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูใช บทบาทเหลานี้เมื่อดําเนินการตามแนวทางการสรรค
สรางองคความรูผนวกกับฐานความรู ยอมสามารถตอยอดวิชาชีพใหสามารถสรรคสรางองคความรู
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ฐานความรู 

การพัฒนาและการเรียนรูตองมีวัฒนธรรมเปนฐาน ซ่ึงเปนฐานที่เรามีอยู เปนฐานที่เราคุน 
เคยเราจึงมีความมั่นใจ…กุญแจของเรื่องนี้อยูที่การเปลี่ยนฐานความรู “จากการที่ถือวาฐานความรูมา
จากตํารา” ไปสู  “การถือวาฐานความรูมาจากการปฏิบัติและผูปฏิบัติ”   ในการสรางฐานความรูควร 
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ดําเนินการตามแนวคิดการอภิวัตนทางปญญาของศาสตราจารย นายแพทยประเวศ    วะสี  
(2546:39-41) ดังนี้ 

6.1 การทําใหเกิดการกาวกระโดดทางปญญาทั้งชาติ ซ่ึงควรทํา 2 เรื่อง  คือ 
6.1.1 ทําใหคนไทยรูความจริงอยางทั่วถึง การรูความจริงเปนฐานของปญญา  การไมรู 

ความจริงหรือรูความไมจริงทําใหดอยปญญา  หรือปญญาเสื่อม  ซ่ึงในสมัยกอนไมสามารถทําใหคน
ทั้งสังคมรูความจริงกันทั้งหมดได  แตสมัยนี้ดวยเทคโนโลยี  สามารถทําใหคนทั้งหมดรูความจริงถึง
กันและพรอมกันได  จึงเปนโอกาสแหงการอภิวัตนทางปญญาเพื่อการอยูรวมกัน  การทําใหรูความ
จริงอยางทั่วถึงควรแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลขาวสารและแหลงการเรียนรู  และ การสื่อสาร 

6.1.1.1 ขอมูลขาวสารอันเปนความรูท่ีถูกตอง เปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนและทุกหนวย 
ของสังคม เปรียบเสมือนเปน “ดีเอ็นเอทางสังคม” เซลลทุกเซลลมีดีเอ็นเอ ซ่ึงมีความยาว 3,000 ลาน
ตัวอักษร อันเปนขอมูลขาวสาร (Information) ท่ีไปกําหนดโครงสรางและการทําหนาท่ีของเซลล ถา
ขาวสารผิดไป บางที่แมแตตัวเดียวใน 3,000 ลานตัว กอใหเกิดความผิดปกติรุนแรงมาก 

ถาทุกคนและทุกหนวยในสังคมมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองก็จะทําใหมีปญญาเพื่อทํา 
ใหถูกตองได ขณะนี้ยังมีการขาดขอมูลขาวสารที่ถูกตองบาง หรือไดรับขอมูลขาวสารที่ไมชัดเจน 
ปฏิบัติไมได หรือเปนเท็จ (ทุสนเทศ) บาง จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองสรางระบบขอมูลขาวสาร
ที่จําเปนในชีวิตและการทํางาน โดยทําความรูแตละเรื่องใหชัดเจน แมนยํา เขาใจงาย มีประโยชนจริง 
และลดทุนสนเทศลงในสังคมที่ซับซอนการรูความจริงเทาท่ีสัมผัสไดไมพอเพราะความจริงจาก
ประสบการณอาจหลอกเราได จําเปนตองมีการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลใหเปนขาวสาร 
(Information) ท่ีทําใหเขาใจความจริงไดลึกขึ้น 

6.1.1.2 การสื่อสาร ควรมีระบบสื่อสารใหรูถึงกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกรูปแบบ ทั้ง 
ส่ือสารสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต ส่ือสารไมควรจะเปนเครื่องมือของรัฐและธุรกิจเทานั้น 
แตควรจะเปนเครื่องมือของประชาชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน วิทยุชุมชนเปนตัวอยางของการสื่อ
สารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่สุด ราคาก็ถูก และประชาชนเปนผูมาสื่อสารดวยตนเองใน
เร่ืองที่สําคัญตอชีวิตชุมชน อยางนอย 8 เร่ือง คือ(1.เร่ืองการทํามาหากิน 2.เร่ืองอนุรักษส่ิงแวดลอม 
3.เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ  4. เร่ืองการศึกษา 5.เรื่องศาสนา 6.เรื่องประวัติศาสตรทองถ่ิน 7.เรื่องดิน
ฟาอากาศ 8.เรื่องบานเมืองและโลก      ทั้ง 8 เร่ือง ลวนเปนเรื่องที่มีประโยชนทั้งส้ิน และทําใหชุมชน
เขมแข็งโดยรวดเร็ว 

6.1.2 สรางนิสัยในการเรียนรู และมีกระบวนการเรียนรูที่ดี   นี่คือเร่ืองใหญที่สุดของยุทธ 
ศาสตรทางปญญา  คือ การที่คนทั้งประเทศมีนิสัยหรือฉันทะในการเรียนรู  และมีกระบวนการเรียนรู
ที่ดี ทุกอยางก็จะลงตัวหมด  ถาประชาชนมีฉันทะในการเรียนรูก็จะเรียกรองใหมีระบบขาวสารขอมูล 
และการสื่อสารที่ดี  เพราะจําเปนสําหรับการเรียนรูที่ดี  โจทยใหญที่สุดคือ จะสรางนิสัยรักการเรียนรู
ใหเปนนิสัยของชาติไดอยางไร  และตองตีประเด็นใหแตกวากระบวนการเรียนรูที่ดีนั้นคืออยางไร ส่ิง 
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ส่ิงสถาบันการศึกษาทั้งหมดตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยทําอยูในขณะนี้คือ”การถายทอดความ
รูเกา”   การสรางความรูใหมมีนอยมาก  และการโยงความรูกับสถานการณที่เปนจริงมีนอยมาก หลัก
ใหญของการปฏิรูปการเรียนรูนาจะเปน “เปล่ียนจากการทองความรูจากตําราไปเปนเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ  และสามารถวิจัยสรางความรูใหมใหเหมาะสมแกการใชงาน   ในการวิจัยสรางความรูใหมตอง
สามารถดึงขอมูลตางๆ เขามาใช รวมถึงความรูเกาดวย” 
สรุป  

บรรณารักษ นักสารสนเทศ ในฐานะผูมีหนาท่ีประสานงานจัดหาความรูหรือสารสนเทศใหแก
ผูรับบริการ ดวยวิธีการรวบรวมจัดหา จัดเก็บ และบริการการสืบคน การเขาถึงสารสนเทศ ตลอดจน
การบริการในรูปแบบตางๆ ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการทดแทนไดในหลาย
สวนอยางมีประสิทธิภาพ กอรปกับความหลากหลายของสารสนเทศและความตองการที่ซับซอนของ
ผูรับบริการบรรณารักษ และนักสารสนเทศซึ่งอยูทามกลางสารสนเทศ และสถาปตยกรรมองคความรู 
อันเปนปจจัยเก้ือหนุนในการสรางองคความรูท่ีขาดหายไปของชาติ จึงจําเปนตองตระหนักถึงการ
ปฏิบัติภารกิจการสรรคสรางองคความรูทองถิ่นในเชิงรุกอยางเปนพลวัต โดยคํานึงถึงหลักภูมิสังคม
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการของภูมิปญญาไทย ลักษณะของ
ภูมิปญญาไทยและฐานคิด เพื่อใหไดองคองคความรูท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศอยาง
เหมาะสมกับแตละภูมิภาค 
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e-Library เพ่ือกาวเขาสู e-University 
 

ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข *  
รัตนาภรณ  กาศโอสถ ** 

บทนํา 
 ในโลกแหงยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีมีบทบาทตอชีวิตมนุษยมากยิ่งขึ้นทุกวัน ความเจริญ
กาวหนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจํา
วันจากที่เคยดําเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป     
แตปจจุบันเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนาเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ใหญโตมโหฬาร ทําใหการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยเราเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเปนอยูอยางรวดเร็ว แทบจะตั้งรับไมทัน เพื่อใหชีวิตกาว
ทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เปนไปอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน 
 การศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตมนุษยมาก การศึกษาของไทยในอดีตมีนโยบายการศึกษา
ภาคบังคับมาโดยตลอด ตอมาไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีการขยายการศึกษาภาคบังคับมา
โดยตลอดจนกระทั่งเปน 12 ป ในปจจุบัน การพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากยิ่ง
ขึ้น มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก 
โดยจัดเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered) 
 เทคโนโลยีเขามามีบทบาทที่สําคัญตอการศึกษาของไทย ทําใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางทั่วถึงในปจจุบันดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี รวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมที่
ผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนอินเทอรเน็ต ดาวเทียม หรือโทรทัศน ทําใหการเรียนการสอนตามวิถี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีผูเรียนและผูสอนรวมทํากิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียนไดถูก
เปล่ียนไป ผูเรียนกับผูสอนไมจําเปนจะตองอยูในที่ที่เดียวกัน จะอยูที่ไหนก็ได แตก็คงยังติดตอ
สัมพันธกันได หรือแมแตผูเรียนจะเรียนในเวลาใดก็ได จะทบทวนบทเรียนใหเกิดความรูความเขา
ใจมากยิ่งขึ้นกี่คร้ังก็ยังได ทําใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ผูคนมีโอกาสและทาง
เลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนการศึกษาทางไกล (Distance Education) และการเรียน
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
 
*  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
**  หัวหนาแผนกพัฒนา  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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กอนจะเปนนโยบายแหงชาติ 
 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงป ค.ศ.1995-2000 ไดกาวไกลไปอยาง
มาก ความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทที่ดําเนินการทางเทคโนโลยีทั่วโลกเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเชนเดียวกับ
หลายๆ ประเทศ ดังนั้นในชวงป พ.ศ.2539-2543 ประเทศไทยไดประกาศนโยบาย IT 2000 เพื่อใช
เปนหลักนําในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนาเทาเทียมนานาประเทศ มีการสนับสนุน สงเสริม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการทํางานภายในองคกรอยางกวางขวาง 
 การจะนําประเทศไทยไปสู Knowledge-based Society นั้น จะตองมีการวางแผนและการ
ดําเนินการอยางจริงจัง ทั้งในดานทรัพยากรบุคคล นวัตกรรมความรูใหม ซ่ึงตองมีการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจัง  
 ตามที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2544 
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2544  เห็นชอบตอกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553  
ของประเทศไทย (IT 2010 Policy Framework) และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยมีวัตถุ
ประสงคที่สําคัญเพื่อวางแผนแมบทอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารของประเทศ
ไทยในระยะ 5 ป ขางหนา (พ.ศ.2545-2549) ใหสอดคลองกับกรอบแนวทางของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 รวมทั้งเปนแผนแมบทที่สามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและพรอมที่จะแขงขันในทาง
เศรษฐกิจโลกตอไป 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย หรือ IT 2010 
เปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนการพัฒนา
ดาน IT ใน 5 สาขา ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม (e-Industry) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
การพาณิชย (e-Commerce) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) และ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (e-Society) ซ่ึงรวมไปถึงการเสริมสรางอุตสาห
กรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry) ใหมีขีดความสามารถและความเขมแข็งมากขึ้น 
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT 2010)* 
 
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศ 
ใหเปนสังคมภูมิปญญาและการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ไดแก 

• การลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความรูที่เหมาะสมและทันการ 
• การสงเสริมใหมีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในระบบเศรษฐกิจและ

สังคม 
• การลงทุนและการสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกี่ยว

เนื่องอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

กรอบนโยบายนี้มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายสําคัญสามประการ 
คือ 

• เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมาย
ในการเลื่อนสถานภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกลุม ผูตามที่มีพลวัต (dynamic 
adopters) อันดับตนๆ ไปสูประเทศในกลุม ประเทศที่มีศักยภาพเปนผูนํา (potential 
leaders) อันดับตนๆ โดยใชดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางเทคโนโลยีของสํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) เปนเครื่องประเมินวัด 

• เพิ่มจํานวนแรงงานความรูของประเทศไทยจากประมาณรอยละ 12 ของแรงงานทั้ง
หมด ใหเปนรอยละ 30 ซ่ึงเทากับคาเฉลี่ยของแรงงานความรูของกลุมประเทศพัฒนา
แลว (OECD) ใน พ.ศ.2544 ตามสถิติขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  

• พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดสวนของมูลคาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การใชความรูเปนพื้นฐานใหมีมูลคาถึงรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(GDP)  

 
 

 
*คัดลอกจาก “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553” ที่จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ ศูนยนวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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จากวิสัยทัศนและนโยบายดังกลาว นําไปสูการกําหนดกลยุทธการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สําคัญไว 5 กลุม คือ 

• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e-Government) 
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e-Commerce) 
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry) 
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา  (e-Education) 
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม  (e-Society) 
เมื่อนํากลยุทธทั้ง 5 นี้ มาดําเนินการ โดยประสานสัมพันธและเชื่อมโยงการดําเนินการของ

แตละกลุมดวยการวางแผนและการปฏิบัติที่รอบคอบ บนพื้นฐานของปจจัยสําคัญอีกสามดานที่จะ
เปนสื่อนําไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู คือ การสรางทรัพยากรมนุษย การ
สงเสริมนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรมสารสนเทศ เชื่อวาในสิบป
ขางหนาประเทศไทยจะมีการพัฒนาไปสูเปาหมายขางตนไดอยางเหมาะสม 

 
    ยกระดับประสิทธิภาพใน              สรางมูลคาเพิ่มใหกับ   
สงเสริมการสงออก   การผลิตโดยใชไอที             พัฒนาประสิทธิภาพภาย ลดความเหลื่อมล้ําของการ    อุปกรณที่มีอยูแลว 
สงเสริมการคาบริการ   ขยายฐานการตลาดโดยใช     ในองคกร (Back Office) เขาถึงสารสนเทศและความ)  (Value-added) 
สงเสริมการบริโภคจาก ไอที              พัฒนาระบบบริการประ รู (Digital Divide          ลดความเหลื่อมล้ําโดย 
ผูประกอบการภายใน   ใชไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง    ชาชน (Front Office)         เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับ          ลงทุนอยางเหมาะสม 
ประเทศ    ดานการเกษตร             ปรับปรุงระบบบริหาร ประชาชน (Quality of Life)  (Equity) 
      เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม  ราชการเพื่อนําไปสู สงเสริมการเรียนรู           วางแผนกาวกระโดด 
      ไอทีที่มีศักยภาพ                    Good Governance (Learning Society)          ในระยะยาว 
                               (Quantum-Jump) 

กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 
Ecommerce eIndustry eGovernment eSociety eEducation 

มาตรการและแนวทาง 
กฎหมายพาณิชย     จัดใหมี Thialnd Exchange   จัดทําแผนแมบท สรางโอกาสในการเขาถึง   ยกระดับครูใหมีทักษะ 
อิเล็กทรอนิกส     สงเสริมการใชไอทีในภาค   จัดใหมีหนวยงานติดตาม สนเทศและความรู        ดานไอที (Teacher’s 
ระบบการชําระเงินผาน    การผลิต               และสนับสนุน  สงเสริมชุมชนและองคกร  Traning) 
สื่ออิเล็กทรอนิกสที่          จัดใหมีขอมูลทางดานการ   ปรับปรุงระบบงานและ แหงการเรียนรูตลอดชีวิต    เรงผลิตฐานความรู 
ปลอดภัย       ตลาด               การจัดระบบขอมูลทั้ง พัฒนาทักษะของประชาชน (Content Development) 
สรางความตระหนัก         สงเสริมการวิจัยและพัฒนา  ในสวนกลางและ ในการเขาถึงและใช         สรางเครือขายการศึกษา 
และความเขาใจ                ในภาคเอกชน              องคกรทองถิ่น เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู    ที่มีระบบบริหารจัดการ 
สงเสริมวิสาหกิจขนาด      สงเสริมการพัฒนาบุคลากร พัฒนาขาราชการใหมี สงเสริมการใชไอทีเพื่อ       ที่ดี (Networking) 
กลางและยอม      ในภาคการผลิตใหมีและ      ทักษะ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต        สนับสนุนการใชไอที 
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สรางตลาดใหภาคเอกชน   แลกเปลี่ยนความรู              ปรับกฎหมายและกฎ สนับสนุนการใชไอทีเพื่อ    เพื่อยกระดับความ 
ผาน e-Procurement           สงเสริมอุตสาหกรรมไอที  ระเบียบใหเอื้ออํานวย วัฒนธรรม และความเอื้อ    สามารถทางวิทยาศาสตร 
ของภาครัฐ        เพื่อลดการนําเขาและเพื่อ   จัดใหมีโครงสรางพื้น อาทรในสังคม        และเทคโนโลยี  
พัฒนาบุคลากร                  การสงออก                         ฐานสารสนเทศและ สงเสริมการจัดใหมี             จัดใหมีโครงสรางพื้น 
จัดใหมีโครงสรางพื้น        สงเสริมการใชไอทีใน        สงเสริมอุตสาหกรรม โครงสรางพื้นฐาน               ฐานสารสนเทศและ 
ฐานสารสนเทศที่               ภาคการเกษตร                    สารสนเทศของไทย สนเทศที่เหมาะสม              สงเสริมอุตสาหกรรม 
เหมาะสมและสงเสริม                                                   สรางความตระหนัก และสนับสนุนอุตสาหกรรม ไอทีของไทย 
อุตสาหกรรมไอทีของไทย               และความเชื่อมั่นของ ไอทีของไทย 
                 ประชาชน 
 

รูปที่ 1 สรุปนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กลยุทธ มาตรการ และแนวทาง 
 

นโยบาย IT2010 ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละกลุมสาขา ดังนี้ 
 
 ดานภาครัฐ (e-Government) 
 มีเปาหมายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่
สําคัญทุกประเภทของสวนงานของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใน พ.ศ.2547 และพัฒนาบริการ
ที่ใหแกสาธารณชนใหไดครบทุกขั้นตอนใน พ.ศ.2553 
 ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาเปนการปฏิรูปงานวางแผนและงบประมาณ การจัดองคกร 
การพัฒนาบุคลากรของรัฐ การพัฒนาการบริหารและการใหบริการโดยรวม        โดยมุงใหเกิดความ 
กระทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับ
การปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทํางาน 
 
 ดานพาณิชย (e-Commerce) 
 มีเปาหมายมุงสรางประโยชนโดยรวมในกิจการพาณิชยของประเทศ ทั้งในความสามารถ
ในการแขงขันของคนไทย และการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจสงออก การคาและบริการ 
ตลอดจนการบริโภคของประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดี
ขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงานเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการ
จัดใหมีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง มีการสรางระบบฐานขอมูลและ
การจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อชวยในการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและยอมใหเปนกําลัง
สําคัญของระบบเศรษฐกิจใหม ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ กับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการพัฒนาการพาณิชยใหเจริญมั่นคงตอไป 



 40

 ดานอุตสาหกรรม (e-Industry) 
 มีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาการใชและการผลิตอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของภาคเอกชน เพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชความรูเปนทรัพยากรสําคัญ ใน พ.ศ.2553 
 ยุทธศาสตรที่ใชเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตมาใช
ประโยชนในการพัฒนาขอมูลของศูนยการตลาด และตลาดกลางสินคาอุตสาหกรรม และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วไปใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเองโดยเฉพาะซอฟตแวรและอิเล็กทรอนิกส นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรใหเปนกําลังสําคัญที่เขมแข็งของเศรษฐกิจไทยในยุคใหม นอกจากนั้นใหมีการเสริมสราง
การประสานความรูดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในภาค
อุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงการสรางสรรใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะดานเทคโนโลยี    
สารสนเทศเพิ่มขึ้นดวย 
 
 ดานการศึกษา (e-Education) 
 มีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งหมดของประเทศ เพื่อชวยกัน
พัฒนาใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ใชเปนการเนนหนักในการจัดหา จัดสราง สงเสริม สนับสนุน โครงสรางพื้น
ฐานสารสนเทศและอุปกรณเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และการเรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรู สาร
สนเทศตางๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการ และการบริหารการศึกษา และการฝกอบรมทั้ง
วิชาการและทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพความรูของทรัพยากรมนุษยของไทยใหเปน
ประชากร กําลังคน และกําลังแรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณดวยภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถ
สรางสรรเศรษฐกิจและสังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่พัฒนาไปแลวไดโดย
เร็ว 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน จะตองลดความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการเรียนรูของ
ประชากรไทย อันสืบเนื่องมาจากสถานภาพของสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิชาการ ภูมิประเทศ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความรูและสารสนเทศลงใหมากที่สุด ผลลัพธคือการ
ยกระดับภูมิปญญาและคุณภาพกับปริมาณของความรูของประชากรไทยโดยทั่วไปใหสูงขึ้นโดย
ลําดับ เพื่อใหเปนขุมพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่งคงของประเทศอยาง
ยั่งยืนและยาวนานสืบไปในอนาคต 
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 ดานสังคม (e-Society) 
 มีเปาหมายที่จะลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมอันเปนผลเนื่องมาจากความเหลื่อมลํ้าในการ
เขาถึงสารสนเทศและความรู ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปดีขึ้นและ
ใกลเคียงกันใหมากที่สุดโดยลําดับ เพื่อกอใหเกิดเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ใชเปนการพัฒนาองคประกอบที่สําคัญ และจําเปนที่จะสรางใหสังคมไทย
เปนสังคมที่ดีงาม มีความสมบูรณและเพียงพอ มีคุณธรรมอันดีงามของศาสนา มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกประชาชนโดย
ทั่วถึง สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมผูดอยโอกาสและประชาชนชนบท รวมถึงการ
สรางเครือขายระหวางกลุมสังคม 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2545-2549 
ที่มา: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 11 มิถุนายน 2545 

 
 
 

เศรษฐกิจ                                                                                       สังคม 

e-Industry 
e-Commerce 

services/agriculture/ 
and tourism 

 
 
 
 

 

e-Government 
 
 

 

e-Society 
e-Education 

 

 
 
 
 
 
 

ปริมาณ                                                                                       คุณภาพ 

โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม 

การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรดาน IT 

นวัตกรรม, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนา, ความรู 

 
รูปที่ 2 สรุปความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธการพัฒนาหาแนว กับปจจัยที่เช่ือมโยง ไดแก 
นวัตกรรม ความรู สารสนเทศ การพัฒนาคน และโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม 

 



 42

รูปที่ 2 สรุปความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ 5 ดานของ TI 2010 กับปจจัยที่เกี่ยวของกับกล
ยุทธ ไดแก นวัตกรรม ความรู การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาคนและโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม หากมีการพัฒนาตามกลยุทธ 5 ดาน ก็จะนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกลยุทธ e-Industry และ e-Commerce จะพัฒนาเศรษฐกิจ e-Education และ 
e-Society จะพัฒนาสังคม และ e-Government เปนระบบการบริหารงานของภาครัฐ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา 
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย ไดกําหนดเปาหมาย
และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education) ดังนี้ 
 เปาหมาย พัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยในทุกระดับของประเทศเพื่อ
รองรับการพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 
 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูจาก 

แหลงและวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดใหมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส พัฒนาผูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดใหมีศูนยขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส (Courseware 
Center) ใหมีการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(e-Book) จัดใหมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นําไปสูสังคมแหงคุณธรรมและสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู 
 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและใหบริการ 
ทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมและเอกชน สรางศูนย
ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระดับชาติและระดับกระทรวง 
รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และใหบริการทาง
การศึกษา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ  
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3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับความตองการกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 

จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับการศึกษา พัฒนาผูสอนและนักวิจัย 
สงเสริมการวิจัย และนําผลการวิจัยไปประยุกตใช รวมทั้งประสานความรวมมือกับองคกรของรัฐ
และเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม 
 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การกระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
จัดใหมีและกระจายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึง มุงเนนการจัดหา 

และใชทรัพยากรทางดานเครือขายรวมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร และซอฟตแวรที่ใชในการ
ดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยรวมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และทองถ่ิน เตรียม
บุคลากรปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่ม และการซอม
บํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพในการใชปฏิบัติงาน 
 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะเปนสิ่งกําหนด
แนวทางในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตอไป 
 
สภาพแวดลอมทางการศึกษา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก อาจกลาวได
วาปจจุบันเปนยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตอส่ือสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผู
คนทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ไมวาจะเปนการพูดคุยผานเครื่อง
คอมพิวเตอร (Chat) การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การสืบคนขอมูลตามเว็บไซตตางๆ 
สําหรับวงการธุรกิจก็เกิดระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(e-Business) ในวงการศึกษาเกิดระบบมหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University) มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส (e-University) ซ่ึงจะมีการจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
ซ่ึงอาจเปนการสอนแบบออนไลนหรือออฟไลนก็ได การสอนแบบออนไลน จะสอนผานระบบอิน
เทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต ผูเรียนกับผูสอนสามารถติดตอส่ือสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอร การ
สอนแบบออฟไลน เปนการสื่อชวยสอนประเภทวิดีโอ หรือ ซีดีรอม ที่รูจักกันในชื่อ คอมพิวเตอร
ชวยสอน (Computer As Instruction : CAI) หรือ คอมพิวเตอรชวยในการฝกอบรม (Computer 
Based Training : CBT)  
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 ส่ืออิเล็กทรอนิกสจะเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning) ผูที่สนใจสามารถเลือกที่จะศึกษาไดตามความตองการของ
ตนเอง เรียนรูไดดวยตนเอง ใชเวลาไหนก็ไดสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา หรืออยูที่ไหนก็สามารถ
เรียนรูได 
 
e-University วัฒนธรรมรูปแบบใหม 
 การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในปจจุบันเปนแบบ e-Society กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิต
ประจําวันไดเปลี่ยนรูปแบบไปจากชีวิตความเปนอยูแบบดั้งเดิม การดําเนินชีวิตอยูภายใตสังคม
อิเล็กทรอนิกส 
 การศึกษาในยุคปจจุบันดําเนินไปภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตกับการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ในดานการพัฒนาการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยตางนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน กอใหเกิดระบบ
การเรียนรูรูปแบบใหมที่เรียกวา e-Learning ซ่ึงเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนใหกวางขวาง
มากขึ้น เปดโอกาสในการเรียนรูไดอยางทั่วถึง การเรียนการสอนในรูปแบบใหมเปนการเริ่มตนที่จะ
ทําใหระบบการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนตนเองที่จะกาวเขาสู
การดําเนินการแบบ e-University 
 e-University หมายถึง มหาวิทยาลัยที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการดําเนินกิจ
กรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงใหเกิดกิจกรรมตางๆ 
ไมวาจะเปน e-Administration, e-Office และ e-Academic 
e-University  เปนการสงเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ
ใชในทุกสวนงาน  ซ่ึงมีการนําหลักการ 2 ประเภทใหญๆ มาพัฒนาระบบการเรียนการสอน ไดแก 
 1. e-MIS เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมีใชในการดําเนินงานดานการบริหารและการ
จัดการของมหาวิทยาลัยอยางเต็มรูปแบบ  ไมวาจะเปนการจัดพิมพเอกสาร  การจัดทําฐานขอมูลเพื่อ
จัดทําสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในระดับตางๆ  กิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถกระทํารวมกันได   การสืบคนขอมูลสามารถกระทําไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  การแลกเปลี่ยนขอมูลสามารถกระทําไดทันทีทันใด  และสามารถเรียกใชไดโดยสะดวก  
ตลอด 24 ช่ัวโมง  e-MIS ประกอบดวย 
 e-Office  หรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ  เปนระบบปฏิบัติงานดานการจัดการเอกสารใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดเก็บและคนคืนไดโดยสะดวก  และเปนเครื่องมือในการ
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ติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ไมวาจะเปน  บันทึกขอความ  คําส่ัง  ระเบียบ  
และประกาศตางๆ  
              e-Budget หรือระบบงบประมาณอัตโนมัติ  เปนระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย สามารถใช
ระบบเกณฑ รายรับ-รายจาย  การทํางานไปในหนวยงาน และสามารถออนไลน กับฐานขอมูลกลาง 
และเชื่อมโยงระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีเขาดวยกัน 
              2. e-Academic  เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานดานวิชาการ 
ทั้งในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดวยหลากหลายรูปแบบ   ทั้งที่เนื้อหาสาระถูก 
สรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่ใชซีดีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน หรืออาจสงผานเครือขาย ซ่ึงจะ
เปนการเรียนรูผานเว็บ  การเรียนทางไกล  หองเรียนเสมือน  e-Academic ประกอบดวย 
 e-Learning  เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน จากที่เรียน
ดวยวิธีเดิม เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอน  ซ่ึงผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง หรือเรียนรวมประสมไปกับระบบการเรียนในชั้นเรียน การฝกอบรม 
หรือการฝกปฏิบัติทั่วๆ ไป  ซ่ึงจะเปนระบบการเรียนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive) ทั้งกับบทเรียน 
เพื่อนรวมเรียน ครู อาจารยผูสอน และในบางกรณีเปดกวางในการติดตอส่ือสารกับบุคคลทั่วไป 
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต  สามารถเรียนผานระบบสถานศึกษา  สถานที่ทํางาน  ที่บาน  หรือจะ
เรียนในที่ใด และเรียนขณะเดินทาง หรือในสภาวะใดก็ได ที่สามารถใชคอมพิวเตอรส่ือสารผาน
เครือขายตาง ๆ ได  
 Distance Education  หรือการเรียนการสอนทางไกล  เปนการเรียนการสอนที่มีการ
ประยุกตเทคโนโลยีหลายๆอยาง  ไดแก  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การประชุมทางไกลชนิดภาพ
และเสียง  รวมถึงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อใหเขาถึงผูเรียนที่อยูหางไกล 
 
 
ประโยชนของ e-University 
 การเปน e-University มีประโยชนในดานการเรียนการสอน สําหรับผูเรียน ดังนี้ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน    การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เกิดเครือขายความรู   การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาในดานการเรียนการสอน 
กอใหเกิดเครือขายความรูอยางกวางขวาง  โดยใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตเพื่อเผยแพรความรูไป
ทั่วโลก ซ่ึงจะเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรู และสารสนเทศซึ่งกันและกัน  ดวยความ
สะดวก  รวดเร็ว  และมีความทันสมัยตลอดเวลา 



 46

 3. ผูเรียนเปนศูนยกลาง  ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนตองการ  และ
สะดวกที่จะเรียนเวลาใดก็ได  จะทบทวนบทเรียนกี่คร้ังก็สามารถทําไดดวยตนเอง 
 4. ลดชองวางทางการศึกษาระหวางเมืองและชนบท  ไมวาจะเปนใคร อยูที่ไหน ก็สามารถ
เรียนรูได  เปนการสรางความเทาเทียมกัน  และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงทั้ง
ประเทศ 
   
e-Library 
 e-Library  หรือ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  เปนหองสมุดที่ใหบริการสารสนเทศหรือขอมูล
ตางๆ ในรูปแบบของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  จากสารสนเทศรูปแบบเดิมที่เปนสิ่งตีพิมพ หรือ 
ส่ือโสตทัศน  จะถูกจัดเก็บไวในรูปแบบของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงจะมีเครื่องมือหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยในการจัดเก็บและการสืบคนขอมูล  สามารถสืบคนขอมูลผานทางเครือ
ขายภายใน หรืออินทราเน็ต ( Intranet )  เครือขายเฉพาะบริเวณ ( Local Area Network : LAN )  
และเครือขายทั่วโลก ( Wide Area Network : WAN )   ใชสามารถเขาถึงสารสนเทศไดทุกวันตลอด 
24 ช่ัวโมง  โดยไมจําเปนตองมาใชบริการที่หองสมุด 
 e-Library จะครอบคลุมถึงหองสมุดระบบดิจิทัล  ( Digital Library )  ซ่ึงมีการจัดการและ
ใหบริการสารสนเทศเปนเอกสารฉบับเต็ม ( Full-text )   ในรูปแบบดิจิทัล   และ   หองสมุดเสมือน 
(Virtual Library)  ซ่ึงจะครอบคลุมถึงแหลงสารสนเทศตางๆ ทั่วโลกไวในที่เดียวกัน  แลวใหบริการ
เชื่อมโยงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต  ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
ลักษณะของ e-Library 
 e-Library  ประกอบดวยลักษณะ ดังนี้ 
 สารสนเทศ  จากเดิมสารสนเทศของหองสมุดประกอบดวย  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ
พิมพ    รูปภาพ     แผนที่   ส่ือโสตทัศนตางๆ   ที่มีใหบริการ     จะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของ
สารสนเทศดังกลาวมาใหบริการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส    ไดแก  e-Books    e-Documents    
e-Journals  และ  e-Magazines     นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลทั้งที่อยูในรูปแบบของฐานขอมูลซีดีรอม  
และฐานขอมูลออนไลน  บริการสารสนเทศที่ไดจาก e-Library  จะอยูในลักษณะฐานขอมูล
บรรณานุกรม         ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม  และฐานขอมูลส่ือประสม 
 บริการ  การใหบริการของ e-Library  สามารถใหบริการสารสนเทศตางๆ เชนเดียวกับการ
ใชหองสมุดทั่วไป  แตจะเปนลักษณะการใชบริการผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  ไดแก  บริการสืบคน
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สารสนเทศ บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  บริการดาวนโหลดสารสนเทศที่ตองการ  
บริการแนะนําการใชหองสมุด  ฯลฯ  ซ่ึงบริการตางๆ เหลานี้ 
 
ประโยชนของ e-Library 
 การพัฒนาจากหองสมุดแบบเดิมเปน  e-Library  มีประโยชน ดังนี้ 
 1.  ลดปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงแหลงสารสนเทศ  ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศได
สะดวก  และรวดเร็ว   
 2.  ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศจาก e-Library อ่ืนๆ  นอกเหนือ  e-Library ของตน 
 3.  ขยายเวลาการใหบริการของหองสมุดเปนแบบ  บริการ  24*7    คือบริการทุกวัน  ตลอด 
24 ช่ัวโมง 
 4.  ขยายพื้นที่การใหบริการ  สามารถบริการใหกับคนทั่วโลกไมวาผูใชจะอยูสวนไหนของ
โลก  ก็สามารถสืบคนสารสนเทศที่ตองการได  ดวยความสะดวก  และรวดเร็ว 
 5.  ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  เพราะสารสนเทศของหองสมุดจะอยู
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 6.  ประหยัดเวลา และคาใชจายของผูใชบริการ  ผูใชบริการไมจําเปนเดินทางไปสืบคน  
สารสนเทศที่หองสมุด  ก็สามารถสืบคนขอมูลได 
 7.  มีการใชสารสนเทศที่คุมคา  เพราะทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศ  โดยไมมี
เวลาและสถานที่เปนอุปสรรคตอไป 
 
บทบาทของบรรณารักษ 
 บรรณารักษของ e-Library จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เคยใหบริการสารสนเทศ
รูปแบบเดิม    เปนบริการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      นอกจากจะมีความรูทางวิชาชีพแลว
จําเปนตองมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      เพื่อตอบสนองการใหบริการแกผูใชที่ตองการ
สารสนเทศหลากหลานยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังตองมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และจะตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
 จากบรรณารักษที่เคยใหบริการภายในหองสมุด    จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดเตรียม
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหมีการเผยแพรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาท
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของบรรณารักษ  แตไมไดเปลี่ยนงานของบรรณารักษ  บรรณารักษยังคง
ใชวิชาชีพเพื่อดําเนินงานดานการจัดหา   การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ   และการใหบริการแก
ผูใชดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 จําเปนอยางยิ่งที่บรรณารักษจะตองเปนผูที่ขวยขวาย  กระตือรือรนอยูตลอดเวลา  จะตอง
กาวตามเทคโนโลยีใหทันเพื่อจะพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
e-Library กับการสนับสนุน e-University 
 หองสมุดจะมีบทบาทที่สําคัญในการจัดเตรียมความพรอมเพื่อท่ีมหาวิทยาลัยจะกาวยางเขา
สูการเปน e-University  ดวยจัดทําใหหองสมุดเปน e-Library  ที่มีการจัดทําสามารสนเทศที่ให
บริการใหอยูในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสรวมทั้งจะเปนหนวยงานที่เปนสื่อกลางในการเผยแพร
เอกสาร  ประกาศ  คําส่ัง ฯลฯ ที่อยูในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใหผูใช  และบุคคลทั่วไป
ทราบขาวสารตางๆ  นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมบทเรียนที่อยูในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกสของแตละวิชา
โดยทําการเผยแพรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
บทสรุป 
 การเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะตองเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาใหมี
มากยิ่งขึ้น  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสที่จะ
เลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง  การนําเทคโนโลยีสารเทศมีมีบทบาทในการจัดระบบ
การเรียนการสอน   จะตองมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาตอไป   เพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบ
การศึกษา   

สําหรับนโยบายการเรียนการสอนที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสิ่งที่ดีก็ตาม  การ
ประยุกตใชใหเกิดความเหมาะสมกับการศึกษาของไทย  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมการ
และการวางแผนที่ดี  มีการจัดเตรียมปจจัยตางๆ และความพรอมในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ
โครงสรางพื้นฐานองคความรูตางๆ และการประยุกตใช  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถปฏิบัติไดจริง ไมใชแคเปนเพียงนโยบายหรือโครงการที่เลิศหรู  แตไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง   ตลอดจนผูบริหาร  หรือผูที่มีหนาที่ดูแลในเรื่องดังกลาว   จะตองมีความจริงใจใน
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบใหมใหจริงจังไมควรสงเสริมตามกระแสความนิยม  หรือ
ตามความคิดเห็นของผูนํารัฐบาลยุคปจจุบัน  เมื่อหมดพลังการสนับสนุน  กระแสนิยมลดลง ก็ไม
สนใจไยดีเหมือนโครงการตางๆ ในอดีตที่ผานมา  จะเปนการลงทุนที่สูญเปลาอีกโครงการหนึ่ง 
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การประกันคุณภาพงานดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับสถาบันหรือสํานักฯ 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
โดย นายสุพจน  เครือหงส* 

 
บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ  ดาน  เชน  ดานเศรษฐกิจ   สังคมการเมือง
การปกครองและดานการศึกษาเปนตน แตมีส่ิงใดเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง และสงผลกระทบ
ไปยังดานอื่น นั้นก็คงจะตอบยาก เปนตนวา  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง   สังคม   หรือปรัชญา
การใชชีวิตของตนไดเปล่ียนแปลงกอน   แลวสงผลใหหลายๆ   อยางเปลี่ยนแปลงตามมา  การคนหา
ความจริงนั้นก็คงจะตองมีการถกเถียงกันอีกนาน ยังหาขอยุติไมได ตางคนตางก็หาเหตุผลมาวิเคราะห 
โดยอาศัยเหตุผลและความเชื่อที่แตกตางกัน เพื่ออธิบายสภาวะการณที่เกิดขึ้น    แตมีความเปลี่ยนแปลง
ดานหนึ่ง ที่สงผลกระทบตอชีวิตของคนเมื่อเกิดมาแลว   นอกจากไดรับการกลอมเกลาดาน   จิตใจ
ความรูสึกนึกคิด จะตองแสวงหาความรูเพราะประสบการณรอบดานและเฉพาะทางเพื่อการหาเลี้ยงชีพ
ตอไป โดยที่แหลงความรูเหลานี้อาจจะมีอยูโดยทั่วไป ทั้งในระบบและนอกระบบของหนวยราชการ
หรือภาคเอกชน หรือความรูที่สามารถพบได จากชุมชน หรือตามสื่อตางๆ ทั่วไป เปนตน การมีความรู
ที่ดีและถูกตองสามารถชวยสงเสริมการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 ในปจจุบันการปฏิบัติงานแตละดานไดพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลําดับ เพื่อให
ไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดได นอกจากนั้นแลวยังมีการประกันคุณภาพงานในแตละดานอีกดวย 
เพื่อใหไดรับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่ผูเขียนไดปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา และไดมีสวนในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  งานดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
นี่คือส่ิงที่เปล่ียนแปลงขึ้นจากเดิม ในโอกาสนี้จึงขอพูดกันเรื่องการประกันคุณภาพงานดานเทคโนโลยี
การศึกษาโดยเฉพาะ 
 
 
*นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 8  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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เนื้อเร่ือง 
 การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการศึกษานั้น ก็ไมแตกตางจากการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานดานอื่นๆ  เทาใดนัก   เพราะตางก็อาศัยแนวทางที่คณะกรรมการอุดมศึกษาได
วางหลักการเอาไวเพื่อใหเปนระบบเดียวกันนั่นเองแนวทางดังกลาวที่เร่ิมตนจาก การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ที่กลาวถึงเรื่องมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหวางมาตรา 47-51 ดังนั้น 
 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริการการศึกษา ที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง     โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด       หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 
มีฐานะเปนองคกรมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา   โดยคํานึงถึงความมุงหมาย   และ
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยครั้งหนึ่งในทุกหาป     นับ
ตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชน 
 มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครอง  และผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติ ภาระกิจ
ของสถานศึกษาตามคํารองขอของพนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล
หรือหนวยงานภายนอก ที่สํานักงานดังกลาว รับรองที่ทําการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
นั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไมไดมาตรฐานที่กําหนด ให
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข ตอ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการ
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ดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน   และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ     คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
 การประกันคุณภาพการศึกษามี  2  ระดับ  ไดแก  ระดับพื้นฐาน  ตามมาตรฐาน   14  ขอ  ที่
คณะรัฐมนตรีรับรอง เมื่อวันที่  4  มกราคม  2543  และระดับอุดมศึกษา ตามองคประกอบ  9  ขอ ที่
คณะรัฐมนตรี รับรองเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ประกอบดวย 
 
  องคประกอบ     พันธกิจ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
2. การเรียนการสอน     1.     การผลิตบัณฑิต 
3. การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
4. การวิจัย      2.     การวิจัย 
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    3.     การบริการทางวิชาการ 
7. การบริหารจัดการ     4.     การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8. การเงินและงบประมาณ    5.     อ่ืนๆ 
9. ระบบการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันมีอยูหลายระบบ เชน ISO, TQM, The Malcom 
Baldrige Nation, Quality Award ระบบ cipp และ Process out เปนตน 
 งานดานเทคโนโลยีการศึกษา      เปนงานสนับสนุนและบริการเพื่อการศึกษา และการเรียน
การสอน โดยชวยแกปญหา ใหความสะดวก    ลดขอจํากัดในดานการศึกษาใหสามารถนําความรูไปยัง
ผูเรียนเพื่อเกิดการรับรูและเรียนรูใหมากที่สุด  โดยวิธีการที่ดีที่สุดใหสัมฤทธิ์ผลดานการศึกษาสูงสุด
นั่นเอง จึงมีความสําคัญควบคูไปกับการจัดการดําเนินการดานกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย
และนักศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพขั้น   เพื่อปฏิบัติงาน  1  ชุด โดยใหบุคลากรทุกระดับมี
สวนรวมดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทํารายงานการตรวจสอบตนเอง   (Self Study Report (SSR))   เพื่อใหบุคลากรไดทราบ 
ระดับคุณภาพของหนวยงาน        และรายบุคคลแลวทําการตรวจสอบตามดัชนีที่กําหนดขึ้นพิจารณา
ตัดสินเกณฑตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อใหเปนจุดเดน จุดดอยอยางชัดเจน เพื่อ
แกไขปรับปรุงเสริมแตงใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. จัดทําการประเมินตนเอง        (Self Assessment Report (SAR))      ระดับงานยอยจาก 
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องคประกอบฯ 9 ขอที่กลาวมาแลวขางตนจะตองศึกษาดูวาบทบาทหนาที่ของหนวยงานสอดคลองกับ
องคประกอบขอใดบาง และมีจํานวนกี่ขอ ตามที่ไดมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเอง (SSR)  
เพื่อจะไดนําหัวขอองคประกอบเหลานั้นมาดําเนินการประเมิน  (SRA)   

สําหรับขอบขายงานดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับสถาบันและสํานัก      ของสถาบัน 
อุดมศึกษาโดยสวนใหญแลว จะสอดคลองกับองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
2. องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
3. องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพสูสังคม 
4. องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
6. องคประกอบที่ 8 การเงินงบประมาณ 
7. องคประกอบที่ 9 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับสถาบันหรือสํานักของ 

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีประมาณ 7 องคประกอบดังกลาวขางตน ในแตละองคประกอบคุณภาพ จะมีตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ระดับคุณภาพ (1-5 ระดับ) และแหลงตรวจสอบพอจะกลาวไดเปน
ตัวอยางโดยสังเขปดังนี้ 
 
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 องคกรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับสถาบันหรือสํานักของสถาบัน 
อุดมศึกษาจะตองกําหนด   ปรัชญา   ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจนโดยใหสอดคลองกับของสถาบันนั้นๆ แยกออกเปน
องคประกอบยอยไดแก 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 
1.2 แผนงานและการดําเนินงาน 
ในแตละขอ จะมีตัวบงชี้และมีเกณฑการประกันคุณภาพ 5 อันดับ กับแหลงตรวจสอบแตละ 

อันดับ 
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 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 องคกรดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับสํานักฯ    หรือสถาบันในสถานศึกษาจะตองมี 
การประกันคุณภาพ   ดานงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษาใหเจริญกาวหนาควบคูกันไปตาม 
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   หรือเทคโนโลยีดานอื่นๆ  ที่จะนํามาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอน   เพื่อแกปญหาหรือขอจํากัด   หรือเหตุผลอ่ืน  ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให
สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูไปยังผูเรียนใหมากที่สุดไดในหัวขอนี้จะแยกออกเปน 3 องคประกอบ
ยอย ไดแก 

4.1 นโยบายและแผน 
4.2 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัย 
4.3 การเผยแพรงานวิจัย 

 
ในแตละองคประกอบจะมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ   5     อันดับ    ของตัวบงชี้ 

แตละขอดวย การวิจัยดานเทคโนโลยีการศึกษานี้ มีความสําคัญพอๆ กับการปฏิบัติหนาที่ทั่วไปจึง
ตองกําหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดวย 
 
 องคประกอบท่ี 5     บริการทางวิชาการและวิชาชีพสูสังคม    ในหัวขอนี้แบงออกเปน      2 
องคประกอบยอย คือ 

5.1 นโยบายและแผน 
5.2 การดําเนินงาน 
ในแตละองคประกอบยอยมีตัวบงชี้ของแตละหัวขอและเกณฑการประเมินคุณภาพในแตละตัว 

บงชี้ออกเปน 5 อันดับ เชนเดียวกับองคประกอบที่ 6 
 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แบงออกเปน 2 องคประกอบยอย คือ 

6.1 วัตถุประสงคและแผนงาน 
6.2 การดําเนินงาน 
ในแตละองคประกอบยอย ก็จะมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 5 อันดับเชนเดียวกับ 

องคประกอบที่ 5 
 ทั้งองคประกอบที่ 5 และองคประกอบที่ 6 ตางก็เปนขอบขายหนาที่การปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันหรือสํานักเปนปกติอยูแลว      เพียงแตมีการแยกแยะขอบขายการ
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ปฏิบัติงานออกจากกัน โดยมีนโยบาย และแผนการดําเนินงานกําหนดไวใหชัดเจน มีการประเมินผล
และการนําแผนมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานแยกออกจากกันชัดเจน 
 องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการในหัวขอนี้ แยกออกเปน 4 องคประกอบยอย ดังนี้ 

7.1 โครงสรางและระบบบริหาร 
7.2 บุคลากร 
7.3 ระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
7.4 การมีสวนรวมในการบริหาร 
ในแตละองคประกอบยอย จะมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 5 อันดับ เชนกัน 

 
 องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณแยกออกเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก 

8.1 แหลงงบประมาณ 
8.2 การจัดสรรและการตรวจสอบ 
ในแตละองคประกอบยอย จะมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ  5 อันดับ องคประกอบ 

สุดทาย ไดแก 
  
 องคประกอบท่ี 9  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แยกออกเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก 

9.1 นโยบาย 
9.2 การประกันคุณภาพภายใน 
9.3 การประกันคุณภาพภายนอก 
ในแตละองคประกอบยอย จะมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 5 อันดับ เชนกัน  

สําหรับองคประกอบนี้จะตองเขียนเปนนโยบายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนดวย 
 
สรุป 
 จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
สถาบันหรือสํานักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นจะตองมีบทบาท ภาระหนาที่สอดรับกับ
ภาระกิจของมหาวิทยาลัย คือ 

1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบริการทางวิชาการ 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน และภาระหนาที่ดานเทคโนโลยีการศึกษานั้น  
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จะตองมีขอมูลครบถวน ในแตละองคประกอบใหสอดรับกับของมหาวิทยาลัย มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุ
ประสงค นโยบายและแผนงาน ซ่ึงประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก 

1. แผนวิจัย 
2. แผนบริหารทางวิชาการและวิชาชีพสูสังคม 
3. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 
4. แผน กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 

 
ในแตละแผนจะตองมีการประเมินแผนการนําแผนไปปรับปรุงแกไข โดยภาพรวมแลวเปน 

การบริหารจัดการภาระงานในหนาที่ตางๆ             โดยแยกภาระหนาที่ออกจากกันมีหัวขอหลักเปน
องคประกอบใหญ ประกอบดวยองคประกอบยอย   และภาระหนาที่ในรายละเอียดเปนโครงการและ
กิจกรรมมีการกําหนดนโยบายและแผนงานการประเมินผล การนําผลมาปรับปรุงแกไข โดยมีขั้นตอน
การดําเนินการที่เปนระบบชัดเจนในแตละขั้นตอน บุคลากรทุกระดับจะตองเขามามีสวนรวมจึงจะ
บรรลุผลตามเปาหมาย 
 หากมีการบริหารจัดการที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงพอ การประกันคุณภาพในดาน
ตางๆ  ก็งายขึ้น    และหากบุคลากรมีจิตสํานึกและมีวินัยตองานเพียงพอและสอดคลองกันก็จะทําให
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายงายขึ้นเชนกัน  แตการทํางานในชวง
ของการปรับเปล่ียน บนพื้นฐานที่จะใหทุกคนพอใจ ยอมเปนสิ่งท่ียากที่สุด 
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ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร 
วันท่ี 4-6 ตุลาคม 2547 

                                                                                                                   ดาวรัตน   แทนรัตน* 
 

เมื่อวันที่  4 – 6  ตุลาคม  2547    ทานผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดมอบหมายใหผูเขียนเดินทางไป
ประเทศสิงคโปร ซ่ึงทางบริษัท  Kinokuniya Book Stores (Thailand) ไดคืนกําไรใหกับลูกคา ซ่ึงปนี้
เปนครั้งแรกที่ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต   ไดมีโอกาสรวมเดินทางไปในครั้งนี้  โดยไดจัด
การเยี่ยมชมหอสมุดแหงชาติ สาขา Takashimaya  เยี่ยมชมรานหนังสือ  Kinokuniya  สาขา  Singapore 
Main Store (SIMS) ซ่ึงเปนรานหนังสือที่ใหญที่สุดใน  South East Asia  ไปหองสมุด  National 
Institute of Eudcations (NIE) ของ Nangyang Technological University  และเยี่ยมชมสํานักพิมพ  
Taylor & Francis Asia Pacific ในตอนเชามืด ของวันที่ 4 ตุลาคม 2547 เวลา 5.30 น. คณะ
บรรณารักษจากมหาวิทยาลัยตางๆ และผูแทนบริษัท คิโนะคูนิยะ กวา 35 ชีวิต พบกันที่สนามบินดอน
เมือง อาคาร 2 เคานเตอรที่ 10 ของสายการบินสิงคโปรแอรไลน     เพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง เวลา 7.40 น.    ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากนั้นทางคณะของเราไดออกเดินทางจากทา
อากาศยานดอนเมือง     โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลนเที่ยวบินที่    SQ 61   มุงสูประเทศสิงคโปร    
เมื่อถึงแลวเขารับประทานอาหารกลางวัน ตอจากนั้นเปนการเยี่ยมชมหอสมุดแหงชาติ สาขา 
Takashimaya  ซ่ึงดานหนาหอสมุดแหงนี้เขียนวา  Library@orchard   อยูในอาคาร Ngee Anncity 
บริเวณยานศูนยการคาทาคาชิมายา     (Takashimaya Shopping Center) 
         ทรัพยากรฯ ที่จัดซื้อเขาหองสมุด ทางคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ (National Library 
Board : NLB)  ที่เปนศูนยกลางจะเปนผูจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   มีงบประมาณที่ทางรัฐบาลให 
70% เปนหนังสือภาษาอังกฤษ ที่เหลือคือหนังสือภาษาจีน, มาเลเซีย    ในสวนของการใหบริการ เด็ก
อายุ 15 ป นําบัตรประชาชนมาทําบัตรสมาชิกยืมได      ต่ํากวา 15 ป   นําสูติบัตรและบัตรประชาชน
ของบิดา-มารดามาทําบัตรสมาชิกโดยไมเสียคาธรรมเนียม       การใหบริการของหอสมุดสาขานี้ เนน
การใหบริการอานวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สวนหนังสือจะยืมไปอานที่บานสวนวารสารวิชา
การยืมออกไมได วารสารทั่วไปยืมออกได 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Library@orchard
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เวลาทําการ  

เปดเวลา 11.00 น. – 21.00 น. วันหยุดเปดเวลา 11.00 น. – 20.00 น. 
 

           ระบบการจัดเก็บหนังสือใชระบบดิวอ้ีโดยใชสีคูกับตัวเลข ใชเลมละ 3  สีขึ้นไป  ดังนั้นหาก
เรียงหนังสือขึ้นผิดชั้นจะทราบทันที    เนื่องจากสีของสันหนังสือจะแตกตางกันอยางชัดเจน   และมี
สัญลักษณในการติดสัน เชน หนังสือทางดาน Art ใชสัญลักษณ จานสีพูกัน ซ่ึงเปนระบบที่จัดทําขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการคนหาหนังสือไดสะดวกรวดเร็ว 
 

มุมหนังสือใหม 

 
 มีการนําหนังสือที่ใชแลวเก็บลงตู 
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ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติดวยตนเอง 
 

        วิธีการยืมหนังสือ ผูใชบริการสามารถยืมหนัง อดวยตนเองผานเครื่อง Borrower เสียบการดเพื่อ

 

 
สื

อานรหัสสมาชิก Barcode แลววางหนังสือที่จะยืมทีละเลม จากนั้นจะปรากฏ Confirmed แลวรอรับส
ลิปวันกําหนดสง ซ่ึงเปนระบบ ELIMS (Electronic Library Management Systems)  
 
 

 
        วิธีการคืนหนังสือ   ผูใชสามารถคืนหนังสือดวยตนเองที่เครื่อง  Book Drop   ตั้งไวบริเวณ หนา

ี 
ทางเขาหอสมุด ใหวางหนังสือทีละเลมเครื่องจะทํางานทันที  จะปรากฏ Return  ถาเกินกําหนดสง
เครื่องจะทําการปรับอัตโนมัติในบัตรสมาชิก แตถาผูใชไมตออายุบัตรสมาชิกเครื่องจะงดบริการทันท
       วิธีการจอง  ใหลงชื่อที่เคานเตอร แลวทางเจาหนาที่จะโทรแจง ถาไมมีหนังสือที่สาขา ก็จองที่
สาขาอื่นได         
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หองสมุดจะมีประตูกระจก และมุมจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่มแกผูใชบริการ เฉพาะบริเวณ

ที่จัดไวใหเทานั้น 
               

 
             เขาเยี่ยมชมรานหนังสือ  Kinokuniya ซ่ึงเปนอาคารเดียวกันแตอยูคนละชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 
4 หมื่นตารางเมตร หนังสือประมาณ  1  แสนเลม    เปนรานหนังสือที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต   การตกแตงรานจัดเปนมุมหนังสือตางๆ แบงหนังสือเปนหมวดหมู และ Collection พิเศษ 

 
            

ลักษณะการจัดวางหนังสือ จะวางในลักษณะ เชน หนังสือทางดาน Science ก็จะมีพวก    
ฟอสซิล หรือ โครงกระดูกสัตว โชว และจําหนายดวย นอกจากนี้ยังมีมุมกาแฟ (Cafe) จําหนาย  
อาหารวาง และเครื่องดื่มบริการแกลูกคาดวย 
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18.30 น. รับประทานอาหารเย็นกับ Mr.Hiroshi 
Sogo (Group Managing Director ของ Kinokuniya 

 ถายรูปหมูรวมกัน 

 
 
 เมื่อเดินทางเขาไปจะพบ Information Membership 

                    เวลาทําการ  
                    วันธรรมดา  8.30 น. – 20.00 น. 
     วันเสาร 8.30 น. – 17.00 น. 
     วันอาทิตย ปดทําการ 

8.30 น. ของวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 เดินทางไปหอง
สมุด National Institute of Education (NIE) ของ 
Nangyang Technological University 

มีเจาหนาที่แบงกลุมตอนรับ 
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ระบบบริการยืม-คืนสื่อโสตนดวย Automated Disc-Dispensing Machine (ADM)  ซ่ึงมีวิธีใช

คือ การยืม นําบัตรเสียบแลวเลือกชื่อส่ือฯ แลว Comfirm แลวรอรับสื่อพรอมรับสลิป การคืนใหใช
ลักษณะเดียวกันใสแผนลงไป เสร็จสิ้นการคืน 

วารสาร  วารสารทุกเลมจะทําการเขาปกเรียบรอย ดูสวยงามแลวให Call No. 
                         

ช้ันวาง  Returned Books 

 

มุมแสดงหนังสือใหม  
               

มุมผูอาน 
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                                เยี่ยมชมสํานักพิมพ Taylor & Francis Asia Pacific 
 
 

  ที่พัก 

           คณะดูงาน 
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